
            Crediinvest SICAV   

 
CREDIINVEST SICAV 

30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B  98745 
 

Pàg. 1 de 22 

 

AVÍS ALS ACCIONISTES  
DE CREDIINVEST SICAV 

 

 

Luxemburg, 20 de Març de 2023 

 

Benvolgut accionista, 

 

El Consell d’Administració (d’ara endavant, “el Consell”) de Crediinvest SICAV (d’ara endavant, “el 

Fons”) vol informar-vos de les modificacions següents, com ara l’actualització de la comissió de 

rendiment del Fons o l’eliminació de la referència per als subfons Money Market Euro Fund, Money 

Market Dollar Fund; Fixed Income Euro, Fixed Income Dollar i Sustainability, que s’enumeren a 

continuació i que es reflecteixen a la nova versió del Prospecte del fons, de data Abril 2023 (d’ara 

endavant, “el Prospecte”). Els termes en majúscula no definits aquí d’una altra manera tindran el 

significat que se’ls atribueix al Prospecte.  

 

 
R E S U M  D E  L E S  M O D I F I C A C I O N S  D E L  P R O S P E C T E  

 

1.1 MODIFICACIONS DE LA PART GENERAL DEL PROSPECTE 
 
L’adreça del distribuïdor següent s’ha modificat a la secció 3.5 Distribuïdors de la manera següent: 

 

Part del Prospecte Redacció actual Nova redacció 

3.5 - Distribuïdors “3.5 DISTRIBUÏDORS 
 
Allfunds Bank, SA 
C/ Estafeta n°6, Complejo Pza. De la 
Fuente – Edificio 3, E-28109 
Alcobendas (Madrid), Espanya 
www.allfundsbank.com  
 
Allfunds Bank International, SA 
30, boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg, Luxembourg 
www.allfundsbank.com” 

 

“3.5 DISTRIBUÏDORS 
 
Allfunds Bank, SA 
C/ Estafeta n°6, Complejo Pza. De la 
Fuente – Edificio 3, E-28109 
Alcobendas (Madrid), Espanya 
www.allfundsbank.com” 

 

 

 

1.2 MODIFICACIÓ DE LA PART I – EL FONS 

 

S’han fet les modificacions següents, eliminant i afegint els paràgrafs següents: 
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Part del Prospecte Redacció actual Nova redacció 

5.28 - Risc de 

sostenibilitat 

“Actualment, el Fons no disposa 
d’una política d’integració de riscos 
de sostenibilitat en el procés de 
presa de decisions d’inversió. 
Tanmateix, està treballant en el 
desenvolupament d’una política per 
integrar els riscos de sostenibilitat en 
el seu procés de presa de decisions 
d’inversió”. 

 

“Actualment, el Fons no disposa 
d’una política d’integració de riscos 
de sostenibilitat en el procés de 
presa de decisions d’inversió, però 
això no vol dir que els riscos de 
sostenibilitat no es tinguin en 
compte actualment en la presa de 
decisions d’inversió. Tanmateix, 
s’està treballant en el 
desenvolupament de la “Política 
d’integració de riscos ASG en les 
decisions d’inversió i assessorament 
financer”. Atès que aquesta política 
està encara en procés de 
desenvolupament, un cop el Consell 
d’Administració de la societat 
gestora l’aprovi, el Prospecte 
s’actualitzarà de manera pertinent. 
El risc de sostenibilitat de les 
inversions dependrà, entre altres 
coses, del tipus d’emissor, del sector 
d’activitat o de la seva ubicació 
geogràfica. Així, les inversions amb 
un risc de sostenibilitat més elevat 
poden provocar una disminució del 
preu dels actius subjacents i, per 
tant, afectar negativament el valor 
liquidatiu de la participació del fons. 
La integració dels riscos ASG en les 
decisions d’inversió pot incloure 
l’adopció, si es considera oportú, de 
criteris d’exclusió, definits a partir 
del procés d’anàlisi i avaluació de 
sectors exclosos en les decisions 
d’inversió i assessorament que el 
Grup pugui adoptar, amb l’objectiu 
de reduir els riscos de la 
sostenibilitat. 
Els impactes adversos sobre factors 
de sostenibilitat que puguin sorgir 
de les decisions d’inversió, 
actualment no es tenen en compte 
per manca d’un grau més elevat 
d’evolució i maduresa en el mercat 
de les dades i la informació 
necessàries per a la seva divulgació, 
per a tots els emissors i instruments 
financers afectats. 
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A més, la gestora d’inversió 
actualment no té en compte els 
impactes adversos sobre factors de 
sostenibilitat perquè, en la data 
d’aquest Prospecte, els requisits 
normatius associats a la 
consideració, de manera voluntària, 
d’impactes adversos de sostenibilitat 
estan pendents d’un aclariment més 
precís per part de les autoritats 
competents. La possible inclusió de 
qualificacions o informes ambientals, 
socials i de governança (ASG) té 
caràcter merament informatiu. Per a 
més informació, visiteu el lloc web 
següent: www.mcsquare.lu” 
 

9.3 - Comissió de 

rendiment 

“Per oferir un incentiu a la societat 

gestora, el Fons també pot pagar 

una comissió de rendiment. 
 
La comissió de rendiment es calcula 
respecte de cada període de 
rendiment. El Període de rendiment 
es defineix a l’Annex E per a cada 
subfons. El primer Període de 
rendiment comença i acaba en les 
dates especificades a l’Annex E per a 
cada subfons.  
 

La comissió de rendiment es 

calcularà per a cada període de 

rendiment. Un Període de rendiment 

és el període comprès entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre de cada 

any. El primer Període de rendiment 

d’un subfons comença en la data 

indicada en l’annex corresponent i 

finalitza en la data indicada en 

l’annex corresponent. La comissió de 

rendiment es calcula per separat per 

classe d’accions d’un subfons. 

 

Els detalls del càlcul de la comissió 

de rendiment (tipus/percentatge, 

índex de referència, marca d’aigua o 

taxa llindar, segons el cas) poden 

variar per a cada subfons i 

“Per oferir un incentiu a la societat 

gestora, el Fons també pot pagar 

una comissió de rendiment. 

 

La comissió de rendiment, meritada 

cada dia de valoració i pagada 

anualment, es basa en el rendiment 

del valor liquidatiu per acció 

respecte del rendiment de 

l’indicador de referència (índex de 

referència o taxa llindar o marca 

d’aigua, o una combinació 

d’aquests), durant l’actual període 

de referència de rendiment. 

El període de referència de 

rendiment, que és el període al final 

del qual es poden restablir les 

pèrdues passades, es fixa en cinc 

anys. Al final d’aquest període, es 

pot restablir el mecanisme de 

compensació per rendiment inferior 

(o rendiment negatiu) passat. 

La comissió de rendiment es calcula 

respecte de cada període de 

rendiment. Qualsevol primer 

Període de rendiment s’iniciarà en la 

data de llançament de la classe 

corresponent i finalitzarà l’últim Dia 

de valoració del següent exercici 

financer del Fons, per tal d’assegurar 

que el primer pagament de les 

Comissions de rendiment es fa 

http://www.mcsquare.lu/
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s’estableixen a l’Annex E amb relació 

al subfons corresponent.  

 

Quan hi ha un Índex de referència, el 

rendiment extraordinari atribuïble a 

cada subfons durant un any és 

l’apreciació (o la depreciació), 

inclosos els guanys i les pèrdues 

realitzats i no realitzats, en el Valor 

liquidatiu de cada subfons superior a 

(o en la mesura superior a) el 

rendiment (o rendiment negatiu) de 

l’índex de referència, sigui a l’alça o 

a la baixa per a aquell any. L’Índex 

de referència pertinent s’estableix a 

l’Apèndix E amb relació al subfons 

corresponent. 

 

La comissió de rendiment es 

determinarà d’acord amb la fórmula 

següent: 

PF = Percentatge [NAVi - Bii] 

On: 

PF és la comissió de rendiment 

Bii és l’augment de l’índex de 

referència 

NAVi és l’augment del NAV 

Per exemple, si el percentatge és del 

10 % i, a finals de 2010, l’índex de 

referència havia augmentat un 5 %, 

mentre que el valor liquidatiu per 

acció d’una determinada classe 

d’accions havia augmentat un 10 % 

(abans de l’aplicació de la comissió 

de rendiment), s’hauria de pagar una 

comissió de rendiment igual al 0,50 

% (10 % del 5 %) amb relació al 

rendiment superior d’aquesta classe 

d’accions, i l’augment net del valor 

liquidatiu per acció d’aquesta classe 

d’accions després de l’aplicació de la 

comissió de rendiment seria del 9,50 

%. 

 

De la mateixa manera, si, a finals de 

2011, l’índex de referència hagués 

disminuït un 15 %, mentre que el 

valor liquidatiu per acció d’una 

després d’un període mínim de 

dotze mesos. Els períodes de càlcul 

posteriors s’iniciaran l’últim dia de 

valoració del final del període de 

càlcul anterior i finalitzaran l’últim 

dia de valoració de cada exercici 

econòmic següent del fons. 

La freqüència de cristal·lització és 

anual. 

Només al final de cinc anys de 

rendiment general inferior durant el 

Període de referència de rendiment 

es poden restablir parcialment les 

pèrdues de forma anual continuada, 

cancel·lant el primer any de 

rendiment del Període de referència 

de rendiment actual de la classe 

d’accions. Dins del període de 

referència de rendiment 

corresponent, les pèrdues del primer 

any es poden compensar amb els 

guanys obtinguts durant els anys 

següents del període de referència 

de rendiment. 

Els detalls del càlcul de la comissió 

de rendiment (percentatge, índex de 

referència, taxa llindar o marca 

d’aigua de la comissió de rendiment, 

segons el cas) poden variar per a 

cada subfons i s’estableixen a 

l’Annex E en relació amb el subfons 

corresponent. 

Durant el període de rendiment, la 

comissió de rendiment es meritarà 

en cada dia de valoració, però es 

podrà revertir qualsevol dia 

posterior, d’acord amb l’evolució 

negativa del NAV per acció respecte 

del seu índex de referència, taxa 

llindar o marca d’aigua, i els imports 

només es cristal·litzaran en l’últim 

NAV del període de rendiment. 

La comissió de rendiment es 

calcularà sobre la base del valor 

liquidatiu per acció després de 

deduir totes les despeses i 

comissions (però no la comissió de 

rendiment). En cas que un accionista 
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determinada classe d’accions hagués 

augmentat un 10 % (abans de 

l’aplicació de la comissió de 

rendiment), s’hauria de pagar una 

comissió de rendiment equivalent al 

2,50 % (10 % del 25 %) amb relació al 

rendiment extraordinari d’aquesta 

classe d’accions, i l’augment net del 

valor liquidatiu per acció d’aquesta 

classe d’accions després de 

l’aplicació de la comissió de 

rendiment seria del 7,50 %. 

 

Finalment, si, a finals de 2012, 

l’índex de referència hagués 

disminuït un 15 %, mentre que el 

valor liquidatiu per acció d’una 

determinada classe d’accions 

s’hagués reduït un 5 % (abans de 

l’aplicació de la comissió de 

rendiment), s’hauria de pagar una 

comissió de rendiment equivalent a 

l’1,00 % (10 % del 10 %) amb relació 

al rendiment superior d’aquesta 

classe d’accions, i la disminució neta 

del valor liquidatiu per acció 

d’aquesta classe d’accions després 

de l’aplicació de la comissió de 

rendiment seria del 6,00 %. 

 

La comissió de rendiment es 

calcularà i meritarà cada dia de 

valoració i només es pagarà si es 

compleix la condició següent: 

 

La variació del NAV per acció al final 

del Període de rendiment ha de 

superar el seu Índex de referència 

(l’Índex de referència de cada 

subfons es defineix a l’Annex E). 

 

Durant el període de rendiment, la 

comissió de rendiment es meritarà 

diàriament, però es podrà revertir 

qualsevol dia posterior en cas 

d’evolució negativa del NAV 

respecte del seu índex de referència, 

i els imports només es cristal·litzaran 

reemborsi accions abans del final del 

període de rendiment, les 

comissions de rendiment sobre 

aquestes accions es cristal·litzaran 

en el moment del seu 

reemborsament i s’abonaran amb 

retard anualment. 

Aquest procés de càlcul de la 

comissió de rendiment garanteix que 

les subscripcions i els 

reemborsaments no afectin la 

comissió de rendiment. Per tant, les 

comissions de rendiment són 

sempre proporcionals a la 

rendibilitat real de la inversió del 

Fons, i els augments/disminucions 

artificials derivats de noves 

subscripcions/reemborsaments no 

es tenen en compte a l’hora de 

calcular la rendibilitat del Fons. 

Per a determinats subfons, la 

rendibilitat superior es mesura en 

relació amb un índex de referència i 

les accions poden estar subjectes a 

una comissió de rendiment per als 

períodes en què el valor liquidatiu 

de les accions hagi disminuït, 

sempre que el valor liquidatiu per 

acció superi l’índex de referència 

per a aquell any, fins i tot si aquesta 

disminució ha fet que el valor 

liquidatiu per acció estigui per sota 

del preu d’emissió d’aquestes 

accions. Si el rendiment del NAV per 

acció és negatiu, però superior al 

seu índex de referència, és possible 

que es pagui una comissió de 

rendiment per tal de remunerar la 

gestora pel seu rendiment relatiu 

positiu (sobrerendiment) davant 

l’índex de referència. 

La comissió de rendiment es pagarà 

dins dels 20 dies hàbils següents a la 

publicació del valor liquidatiu per 

acció aplicable a l’últim dia hàbil del 

període de càlcul. 

D’acord amb l’article 28(2) del 

Reglament (UE) 2016/1011 d’índexs 
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en l’últim NAV del període de 

rendiment.  

 

La comissió de rendiment es 

calcularà sobre la base del valor 

liquidatiu per acció després de 

deduir totes les despeses i 

comissions (però no la comissió de 

rendiment). En cas que un accionista 

reemborsi accions abans del final del 

període de rendiment, les 

comissions de rendiment no pagades 

que es cristal·litzin sobre aquestes 

accions en el moment del 

reemborsament, s’abonaran amb 

retard anualment. 

 

Aquest procés de càlcul de la 

comissió de rendiment garanteix que 

les subscripcions i els 

reemborsaments no afectin la 

comissió de rendiment. Per tant, les 

comissions de rendiment són 

sempre proporcionals a la 

rendibilitat real de la inversió del 

Fons, i els augments/disminucions 

artificials derivats de noves 

subscripcions/reemborsaments no 

es tenen en compte a l’hora de 

calcular la rendibilitat del Fons. 

 

Per a determinats subfons, la 

rendibilitat superior es mesura en 

relació amb un índex de referència i 

les accions poden estar subjectes a 

una comissió de rendiment per als 

períodes en què el valor liquidatiu de 

les accions hagi disminuït, sempre 

que el valor liquidatiu superi l’índex 

de referència per a aquell any, fins i 

tot si aquesta disminució ha fet que 

el valor liquidatiu per acció estigui 

per sota del preu d’emissió 

d’aquestes accions. No cal haver-se 

recuperat d’una disminució en el 

valor liquidatiu de les accions per 

haver de pagar una comissió de 

rendiment els anys següents. De la 

de referència (d’ara endavant “el 

Reglament d’índexs de referència”), 

la societat gestora i el gestor 

d’inversions mantenen plans de 

contingència, que s’activaran en cas 

de cessament o canvis significatius 

d’un o diversos índexs de referència 

(el cessament o els canvis 

substancials d’un o més índexs de 

referència es defineixen, als efectes 

d’aquesta descripció, com un 

"Esdeveniment d’índex de 

referència"). 

Els plans de contingència estableixen 

els procediments que s’han 

d’implementar en cas d’un 

Esdeveniment d’índex de referència. 

Quan sigui factible i adequat, 

aquests plans han de designar un o 

diversos índexs de referència 

alternatius que puguin servir de 

referència per substituir l’índex que 

es deixi d’elaborar o pateixi canvis 

significatius (canvis significatius 

poden ser, per exemple, aquells que 

alterin significativament la forma de 

calcular l’índex de referència), i 

indicar els motius pels quals 

constitueixen una alternativa 

adequada. 

Després del cessament o canvi 

material d’un o diversos índexs de 

referència, cal aplicar els passos 

següents: 

• fer una avaluació qualitativa per 

determinar l’impacte de 

l’Esdeveniment d’índex de referència 

sobre les exposicions i el nombre de 

contractes, clients i transaccions 

afectats; 

• considerar, si encara no s’ha 

identificat, un índex de referència 

alternatiu viable i adequat per als 

instruments i contractes financers 

existents, consultant l’administrador 

de l’índex de referència que es 

deixarà d’elaborar o patirà canvis 

significatius; 
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mateixa manera, l’índex de 

referència no és acumulatiu, de 

manera que no cal haver-se de 

recuperar d’un rendiment inferior de 

l’índex de referència per haver de 

pagar una comissió de rendiment els 

anys següents. Si el rendiment del 

Fons és negatiu, però superior al seu 

índex de referència, és possible que 

es pagui una comissió de rendiment 

per remunerar la gestora pel seu 

rendiment relatiu positiu 

(sobrerendiment). 

 

La comissió de rendiment es pagarà 

dins dels 20 dies hàbils següents a la 

publicació del valor liquidatiu per 

acció aplicable a l’últim dia hàbil del 

període de càlcul. 

 
D’acord amb l’article 28(2) del 
Reglament (UE) 2016/1011 d’índexs 
de referència (“Reglament d’índexs 
de referència”), la societat gestora i 
el gestor d’inversions mantenen 
plans de contingència que 
s’activaran en cas de cessament o 
canvis significatius d’un o diversos 
índexs de referència (el cessament o 
els canvis substancials d’un o més 
índexs de referència es defineixen, 
als efectes d’aquesta descripció, com 
un "Esdeveniment d’índex de 
referència"). 
 
Els plans de contingència estableixen 
els procediments que s’han 
d’implementar en cas d’un 
Esdeveniment d’índex de referència. 
Quan sigui factible i adequat, 
aquests plans han de designar un o 
diversos índexs de referència 
alternatius que puguin servir de 
referència per substituir l’índex que 
es deixi d’elaborar o pateixi canvis 
significatius (canvis significatius 
poden ser, per exemple, aquells que 
alterin significativament la forma de 
calcular l’índex de referència), i 

• definir un calendari precís amb les 

etapes pertinents per a la transició a 

l’índex de referència alternatiu, 

facilitant, quan sigui possible, una 

transició ordenada; 

• informar els clients i les contraparts 

de l’Esdeveniment d’índex de 

referència i de la substitució per 

l’índex de referència alternatiu, 

facilitant-los les dades de contacte 

per si els sorgeixen dubtes; i 

• reflectir, quan sigui possible, els 

canvis en les relacions contractuals 

rellevants a què faci referència 

l’índex de referència deixat 

d’elaborar o significativament 

modificat. 

A l’hora d’avaluar índexs de 

referència alternatius, la societat 

gestora i el gestor d’inversions 

consultaran la política de canvi i 

cessament publicada per 

l’administrador de l’índex de 

referència que es deixi d’elaborar o 

pateixi canvis significatius. En cas 

que l’índex de referència alternatiu 

que s’hagi determinat abans de 

l’ocurrència d’un Esdeveniment 

d’índex de referència resulti 

posteriorment inadequat, la societat 

gestora i el gestor d’inversions, pel 

seu compte o, si és possible, a través 

d’un agent de càlcul, es remetran a 

l’índex de referència alternatiu 

indicat per les autoritats 

competents, inclosos els bancs 

centrals, el grup de treball 

responsable de gestionar 

l’Esdeveniment d’índex de referència 

o les autoritats monetàries. 

A l’hora de seleccionar l’índex de 

referència alternatiu, la societat 

gestora i el gestor d’inversions 

tindran en compte els factors 

següents: 

• compliment de l’índex de referència 

alternatiu dels requisits del 

Reglament d’índexs de referència i 
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indicar els motius pels quals 
constitueixen una alternativa 
adequada.  
Després del cessament o canvi 
material d’un o diversos índexs de 
referència, cal aplicar els passos 
següents:   
fer una avaluació qualitativa per 
determinar l’impacte de 
l’Esdeveniment d’índex de referència 
sobre les exposicions i el nombre de 
contractes, clients i transaccions 
afectats;  
considerar, si encara no s’ha 
identificat, un índex de referència 
alternatiu viable i adequat per als 
instruments i contractes financers 
existents, consultant l’administrador 
de l’índex de referència que es 
deixarà d’elaborar o patirà canvis 
significatius;  
definir un calendari precís amb les 
etapes pertinents per a la transició a 
l’índex de referència alternatiu, 
facilitant, quan sigui possible, una 
transició ordenada; 
informar els clients i les contraparts 
de l’Esdeveniment d’índex de 
referència i de la substitució per 
l’índex de referència alternatiu, 
facilitant-los les dades de contacte 
per si els sorgeixen dubtes; i 
reflectir, quan sigui possible, els 
canvis en les relacions contractuals 
rellevants a què faci referència 
l’índex de referència deixat 
d’elaborar o significativament 
modificat.  
 
A l’hora d’avaluar índexs de 
referència alternatius, la societat 
gestora i el gestor d’inversions 
consultaran la política de canvi i 
cessament publicada per 
l’administrador de l’índex de 
referència que es deixi d’elaborar o 
pateixi canvis significatius. En cas 
que l’índex de referència alternatiu 
que s’hagi determinat abans de 
l’ocurrència d’un Esdeveniment 

idoneïtat per mesurar l’interès 

subjacent; 

• la seva presència en el registre 

mantingut per l’Autoritat Europea de 

Valors i Mercats (“ESMA”) o 

disposició de l’índex de referència 

per part d’administradors de la UE 

aprovats per l’ESMA i que figurin al 

registre que manté l’ESMA; 

• orientacions i definicions 

proporcionades per col·legis 

professionals com ara l’ISDA, l’ICMA 

o l’LMA, quan sigui possible i 

adequat; 

• pràctiques de mercat, si n’hi ha; 

• capacitat d’implementar la 

substitució dels índexs existents per 

altres d’alternatius sense demora 

indeguda; i 

compliment de les característiques 

dels instruments existents vinculats 

als índexs de referència a substituir”. 
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d’índex de referència resulti 
posteriorment inadequat, la societat 
gestora i el gestor d’inversions, pel 
seu compte o, si és possible, a través 
d’un agent de càlcul, es remetran a 
l’índex de referència alternatiu 
indicat per les autoritats 
competents, inclosos els bancs 
centrals, el grup de treball 
responsable de gestionar 
l’Esdeveniment d’índex de referència 
o les autoritats monetàries.     
 
A l’hora de seleccionar l’índex de 
referència alternatiu, la societat 
gestora i el gestor d’inversions 
tindran en compte els factors 
següents: 
compliment de l’índex de referència 
alternatiu dels requisits del 
Reglament d’índexs de referència i 
idoneïtat per mesurar l’interès 
subjacent;   
la seva presència en el registre 
mantingut per l’Autoritat Europea de 
Valors i Mercats (“ESMA”) o 
disposició de l’índex de referència 
per part d’administradors de la UE 
aprovats per l’ESMA i que figurin al 
registre que manté l’ESMA;   
orientacions i definicions 
proporcionades per col·legis 
professionals com ara l’ISDA, l’ICMA 
o l’LMA, quan sigui possible i 
adequat;   
pràctiques de mercat, si n’hi ha;  
capacitat d’implementar la 
substitució dels índexs existents per 
altres d’alternatius sense demora 
indeguda; i 
compliment de les característiques 
dels instruments existents vinculats 
als índexs de referència a substituir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, s’ha afegit la informació següent a l’apartat 9.3 - Comissió de rendiment: 

 

“Exemple d’un model d’índex de referència amb una taxa de comissió de rendiment del 10 % i un 

període de referència de rendiment de 8 anys:  
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(*) Rendiment superior 

 

Any 1: La quantitat de rendiment anual (10) del NAV per acció abans de la comissió de rendiment és 

superior a la quantitat de rendiment anual de l’índex de referència (5).  

Superar el rendiment de 5 genera una comissió de rendiment igual a 0,5 EUR. 

Any 2: El NAV per acció disminueix un -8, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és d’1. Això genera un rendiment inferior de -9 durant l’any. El rendiment superior net des 

del final de l’any 1 és de -9. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 3: El NAV per acció augmenta un 4, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és de -1. Això genera un sobrerendiment de 5 durant l’any. El rendiment superior net des 

del final de l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment.  

Any 4: El NAV per acció augmenta un 1, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és de 2. Això genera un rendiment inferior de -1 durant l’any. El rendiment superior net des 

del final de l’any 1 és de -5. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 5: El NAV per acció disminueix un -1, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és de -3. Això genera un sobrerendiment de 2 durant l’any. El rendiment superior net des 

del final de l’any 1 és de -3. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 6: El NAV per acció disminueix un -2, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és de -1. Això genera un infrarendiment de -1 durant l’any. El rendiment superior net des 

del final de l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment. 

El rendiment superior net des del final de l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Com que el NAV va tenir un rendiment inferior a l’índex de referència durant 5 anys consecutius, les 

pèrdues de -9 de l’any 2, ajustades pels guanys posteriors de l’any 3 (5) i l’any 5 (2), per a un total de -

2, ja no s’han de tenir en compte en el càlcul del rendiment a partir de l’inici de l’any 7. 

Any 7: El NAV per acció augmenta un 4, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és d’1. Això genera un sobrerendiment de 3 durant l’any i compensa les pèrdues restants 

de l’any anterior de -2.  

El rendiment se supera en 1 i genera una comissió de rendiment igual a 0,10 EUR. 

Any 8: El NAV per acció disminueix un -1, mentre que la quantitat anual de rendiment de l’índex de 

referència és de -2. Això genera un sobrerendiment d’1. La superació de rendiment d’1 genera una 

comissió de rendiment igual a 0,10 EUR. 

 

 
Exemple d’un model de taxa llindar amb una taxa de comissió de rendiment del 10 % i un període de 

referència de rendiment de 8 anys: 

Any 

NAV 
abans 
de com. 
rendime
nt  

Quant. 
rend. 
anual 
NAV  

Quant. 
rend. 
anual 
índex 
referènc
ia  

Rend. 
superior 
anual (*) 

Pèrdues 
a 
reportar 

Rest. 
pèrdues 
ajustades 
5-A  

Import a 
recuperar 
després 
del rest. 

Rendim
ent 
superior 
net (*) 

Comis
sió 
rend.  

Pagament 
de com. 
rend. l’any  

NAV 
després 
de com. 
rend.  

1 110.00 10.00 5.00 5.00       5.00 0.50 SÍ 109.50 

2 101.50 -8.00 1.00 -9.00 0.00   0.00 -9.00 0.00 NO 101.50 

3 105.50 4.00 -1.00 5.00 -9.00   -9.00 -4.00 0.00 NO 105.50 

4 106.50 1.00 2.00 -1.00 -4.00   -4.00 -5.00 0.00 NO 106.50 

5 105.50 -1.00 -3.00 2.00 -5.00   -5.00 -3.00 0.00 NO 105.50 

6 103.50 -2.00 -1.00 -1.00 -3.00   -3.00 -4.00 0.00 NO 103.50 

7 107.50 4.00 1.00 3.00 -4.00 2.00 -2.00 1.00 0.10 SÍ 107.40 

8 106.40 -1.00 -2.00 1.00 0.00   0.00 1.00 0.10 SÍ 106.30 
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(*) Rendiment superior 

 
Any 1: La quantitat de rendiment anual (10) del NAV per acció abans de la comissió de rendiment és 

superior a la quantitat de rendiment anual de la taxa llindar (5).  

Superar el rendiment de 5 genera una comissió de rendiment igual a 0,5 EUR. 

Any 2: El NAV per acció disminueix un -8, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és d’1. Això genera un rendiment inferior de -9 durant l’any. El rendiment superior net des del final de 

l’any 1 és de -9. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 3: El NAV per acció augmenta un 4, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és de -1. Això genera un sobrerendiment de 5 durant l’any. El rendiment superior net des del final de 

l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment.  

Any 4: El NAV per acció augmenta un 1, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és de 2. Això genera un rendiment inferior de -1 durant l’any. El rendiment superior net des del final 

de l’any 1 és de -5. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 5: El NAV per acció disminueix un -1, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és de -3. Això genera un sobrerendiment de 2 durant l’any. El rendiment superior net des del final de 

l’any 1 és de -3. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Any 6: El NAV per acció disminueix un -2, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és de -1. Això genera un infrarendiment de -1 durant l’any. El rendiment superior net des del final de 

l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment. 

El rendiment superior net des del final de l’any 1 és de -4. No es calcula cap comissió de rendiment. 

Com que el NAV va tenir un rendiment inferior a la taxa llindar durant 5 anys consecutius, les pèrdues 

de -9 de l’any 2, ajustades pels guanys posteriors de l’any 3 (5) i l’any 5 (2), per a un total de -2, ja no 

s’han de tenir en compte en el càlcul del rendiment a partir de l’inici de l’any 7. 

Any 7: El NAV per acció augmenta un 4, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és d’1. Això genera un sobrerendiment de 3 durant l’any i compensa les pèrdues restants de l’any 

anterior de -2.  

El rendiment se supera en 1 i genera una comissió de rendiment igual a 0,10 EUR. 

Any 8: El NAV per acció disminueix un -1, mentre que la quantitat anual de rendiment de la taxa llindar 

és de -2. Això genera un sobrerendiment d’1. El rendiment se supera en 1 i genera una comissió de 

rendiment igual a 0,10 EUR.” 

 
 

 

Any 

NAV 
abans 
de 
com. 
rendim
ent  

Quant. 
rend. 
anual 
NAV  

Quant. 
rend. 
anual 
taxa 
llindar  

Rend. 
superior 
anual 
(*) 

Pèrdue
s a 
report
ar 

Rest. 
pèrdues 
ajustades 
5-A  

Import a 
recupera
r després 
del rest. 

Rend. 
superior 
anual 
(*) 

Comis
sió 
rend.  

Pagamen
t de com. 
rend. 
l’any  

NAV 
després 
de com. 
rend.  

1 110.00 10.00 5.00 5.00       5.00 0.50 SÍ 109.50 

2 101.50 -8.00 1.00 -9.00 0.00   0.00 -9.00 0.00 NO 101.50 

3 105.50 4.00 -1.00 5.00 -9.00   -9.00 -4.00 0.00 NO 105.50 

4 106.50 1.00 2.00 -1.00 -4.00   -4.00 -5.00 0.00 NO 106.50 

5 105.50 -1.00 -3.00 2.00 -5.00   -5.00 -3.00 0.00 NO 105.50 

6 103.50 -2.00 -1.00 -1.00 -3.00   -3.00 -4.00 0.00 NO 103.50 

7 107.50 4.00 1.00 3.00 -4.00 2.00 -2.00 1.00 0.10 SÍ 107.40 

8 106.40 -1.00 -2.00 1.00 0.00   0.00 1.00 0.10 SÍ 106.30 
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Part del Prospecte Redacció actual Nova redacció 

9.5 - Despeses 

ordinàries del Fons 

(actualització de la llista 

de costos relatius a la 

TER fixada) 

▪ “Comissió de gestió; 

▪ Comissió de rendiment;  

▪ Comissió de distribució; 

▪ (...)” 

 

▪ “Comissió de gestió; 

▪ Comissió de rendiment;  

▪ Comissió de distribució; 

▪ Comissió d’estudi; 

▪ (...)” 

 

 

 

9.6 - Comissió d’estudi 

(creació d’una nova 

secció) 

 “9.6 COMISSIÓ D’ESTUDI 

 

Per “estudi” s’entén els materials o 

serveis utilitzats per formar-se una 

opinió sobre un instrument financer, 

actiu, emissor, sector o mercat 

específic. El gestor d’inversions no 

contractarà cap servei d’estudi tret 

que sigui necessari per prendre una 

decisió informada en el millor 

interès del Fons. El Fons assumeix el 

cost de l’estudi financer. Per a cada 

subfons en qüestió, aquestes 

comissions d’estudi seran de fins al 

0,05 % del NAV de cada subfons i es 

meritaran en el seu valor liquidatiu.  

El gestor d’inversions repartirà el 

pressupost de manera que el cost 

d’estudi quedi distribuït de manera 

justa entre els diferents subfons. En 

general, les decisions d’inversió 

relatives a subfons amb objectius 

d’inversió similars es prenen partint 

del mateix servei d’estudi. En el seu 

millor interès, els subfons que 

comparteixin una estratègia similar i 

es beneficiïn del mateix servei 

d’estudi compartiran els costos. 

L’agent administratiu central recapta 

els diners dels subfons només quan 

cal pagar comissions pel servei 

d’estudi. L’agent administratiu 

central recull les despeses d’estudi 

dels subfons al compte de pagament 

d’estudi separat (RPA), com a fons 

disponibles.  

11.3 - Gestor 

d’inversions 

“Credi-Invest, SA està autoritzada 
per administrar institucions 
d’inversió col·lectiva i comptes 

“Credi-Invest, SA està autoritzada 
per administrar institucions 
d’inversió col·lectiva i comptes 
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discrecionals, així com per oferir 
assessorament inversor. L’import 
sota la seva gestió o assessorament 
és de 1.200 milions d’euros en data 
de 30 de juny de 2020 i les classes 
d’actius gestionades són mercat 
monetari, renda fixa i variable i 
inversions alternatives”. 

 

discrecionals, així com per oferir 
assessorament inversor. L’import 
sota la seva gestió o assessorament 
és de 1.500 milions d’euros en data 
d’1 de desembre de 2021 i les 
classes d’actius gestionades són 
mercat monetari, renda fixa i 
variable i inversions alternatives”. 

 

 
 
1.3 ACTUALITZACIÓ DELS ANNEXOS  
 

Part del Prospecte Redacció actual Nova redacció 

Annex B – 3. Política de 
garanties 

“El Fons, de moment, no rebrà 
garanties quan faci operacions en 
derivats financers OTC i tècniques de 
gestió eficient de carteres per reduir 
l’exposició al risc de contrapart. En 
cas que el Fons decideixi utilitzar 
garanties com a mitjà per reduir 
l’exposició al risc de contrapart, el 
Fons actualitzarà aquest Prospecte 
en consonància i complirà la Circular 
14/592. Per evitar qualsevol dubte, 
el Fons complirà, en tot moment, les 
restriccions d’inversió contingudes a 
l’Annex A - Facultats i restriccions 
d’inversió d’aquest Prospecte quant 
a l’exposició màxima al risc de 
contrapart quan s’efectuïn 
operacions de derivats financers OTC 
i tècniques de gestió eficient de 
carteres. Aquesta secció serà 
aplicable als subfons del mercat 
monetari (Money Market Euro Fund 
i Money Market Dollar Fund) sempre 
que no hi hagi cap restricció en el 
Reglament sobre fons del mercat 
monetari”. 
 

“El Fons, de moment, no rebrà 
garanties quan faci operacions en 
derivats financers OTC i tècniques de 
gestió eficient de carteres per reduir 
l’exposició al risc de contrapart. En 
cas que el Fons decideixi utilitzar 
garanties com a mitjà per reduir 
l’exposició al risc de contrapart, el 
Fons actualitzarà aquest Prospecte 
en consonància i complirà la Circular 
14/592. Per evitar qualsevol dubte, 
el Fons complirà, en tot moment, les 
restriccions d’inversió contingudes a 
l’Annex A - Facultats i restriccions 
d’inversió d’aquest Prospecte quant 
a l’exposició màxima al risc de 
contrapart quan s’efectuïn 
operacions de derivats financers OTC 
i tècniques de gestió eficient de 
carteres”. 
 

 
Annex D – La informació relacionada amb els fons del mercat monetari s’ha eliminat completament 
del Prospecte. 
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1.4 ESMENES RELATIVES A DETALLS DE CADA SUBFONS 
 

Les seccions relatives als subfons Money Market Euro Fund, Money Market Dollar Fund, Fixed Income 
Euro, Fixed Income Dollar  i Sustainability s’han eliminat completament del Prospecte. 
 
Pel que fa a la resta de subfons, s’han fet les esmenes següents: 

 
 

Part del Prospecte Redacció actual Nova redacció 

Spanish Value Fund 
 
1) “Objectiu i política 

d’inversió” 
(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
 
 
2) “Comissions 

suportades pel 
subfons” “Comissió 
de rendiment” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi l’IBEX 
(índex IBEX), multiplicat pel 
nombre d’accions de la classe 
corresponent emeses durant el 
període de rendiment pertinent. 
Les comissions de rendiment es 
podrien pagar fins i tot si el 
rendiment del subfons fos negatiu, 
però superior al de l’índex de 
referència. 
El primer període de rendiment va 
començar l’1 de setembre de 2010 
i va acabar el 31 de desembre de 
2010. 
 
L’índex de referència IBEX el 
proporciona l’administrador 
Sociedad de Bolsas, que, en la data 
del Prospecte, encara no està 
inclòs en el registre esmentat a 
l’article 36 del Reglament d’índexs 
de referència, ja que encara no 
estava autoritzat en virtut d’aquest 
reglament (aquesta informació 
s’actualitzarà en la següent versió 
del Prospecte, si escau). Es pot 
sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi l’IBEX (índex 
IBEX), multiplicat pel nombre 
d’accions de la classe corresponent 
emeses durant el període de 
rendiment pertinent. Les comissions 
de rendiment es podrien pagar fins i 
tot si el rendiment del NAV per acció 
fos negatiu, però superior al 
rendiment de l’índex de referència. 
El primer període de rendiment va 
començar l’1 de setembre de 2010 i 
va acabar el 31 de desembre de 
2010. 
 
L’índex de referència IBEX el 
proporciona l’administrador 
Sociedad de Bolsas, que, en la data 
del Prospecte, està inclòs en el 
registre esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
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3) “Valor liquidatiu”, 

“Hora límit per a les 
ordres” 

 
 
 
4) “Valor liquidatiu”, 

“Hora límit per al 
pagament” 

 
 

escrit que recullen les mesures que 
es durien a terme en cas que 
aquests índexs de referència 
canviessin significativament o es 
deixessin d’elaborar, que han estat 
preparats d’acord amb l’article 
28.2 del Reglament d’índexs 
referència, al domicili social de la 
societat gestora”. 
*** 
 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 
anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
*** 
 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 

d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 
 
 
 
 
 
*** 
 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
 
 
*** 
 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 

US American Value 
 

1) “Objectiu i política 
d’inversió” 

(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
 
 
 

2) “Comissions 
suportades pel 
subfons” “Comissió 
de rendiment” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi 
l’S&P500 (índex SPX), multiplicat 
pel nombre d’accions de la classe 
corresponent emeses durant el 
període de rendiment pertinent. 
Les comissions de rendiment es 
podrien pagar fins i tot si el 
rendiment del subfons fos negatiu, 
però superior al de l’índex de 
referència. 
 
L’índex de referència S&P500 el 
proporciona l’administrador S&P 
Dow Jones Indices LLC, que, en la 
data del Prospecte, encara no està 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi l’S&P500 
(índex SPX), multiplicat pel nombre 
d’accions de la classe corresponent 
emeses durant el període de 
rendiment pertinent. Les comissions 
de rendiment es podrien pagar fins i 
tot si el rendiment del NAV per acció 
fos negatiu, però superior al 
rendiment de l’índex de referència. 
 
L’índex de referència S&P500 el 
proporciona l’administrador S&P 
Dow Jones Indices LLC, que, en la 
data del Prospecte, està inclòs en el 
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3) “Valor liquidatiu”, 
“Hora límit per a les 
ordres” 

 
 
 

4) “Valor liquidatiu”, 
“Hora límit per al 
pagament” 

 
 
 

inclòs en el registre esmentat a 
l’article 36 del Reglament d’índexs 
de referència, ja que ara com ara 
encara no ha estat autoritzat en 
virtut d’aquest reglament (aquesta 
informació s’actualitzarà en la 
següent versió del Prospecte, si 
escau). Es pot sol·licitar i obtenir 
gratuïtament una còpia dels plans 
sòlids per escrit que recullen les 
mesures que es durien a terme en 
cas que aquests índexs de 
referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora. El primer període de 
rendiment va començar l’1 de 
setembre de 2010 i va acabar el 31 
de desembre de 2010.” 
*** 
 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 
anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
*** 
 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
 

registre esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat gestora. 
El primer període de rendiment va 
començar l’1 de setembre de 2010 i 
va acabar el 31 de desembre de 
2010.” 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
 
 
*** 
 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
 

Short-Term Fixed 
Income Euro Fund 
 
1) “Objectiu i política 

d’inversió” 
(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
 
2) “Valor liquidatiu”, 

“Hora límit per a les 
ordres” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
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3) “Valor liquidatiu”, 
“Hora límit per al 
pagament” 

 

anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
*** 
 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
 

 
*** 
 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
 

Active Allocation Equity 
 
1) “Objectiu i política 

d’inversió” 
(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
 
 
2) “Hora límit per a la 

recepció d’ordres” 
 
 
 

3) “Hora límit per al 
pagament” 

 
 
 
 
 
4) “Comissions 

suportades pel 
subfons” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
“El dia laborable a Luxemburg 
anterior a la valoració a les 14.00 
hores (CET)”. 
*** 
 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi 
l’EURO STOXX 50 (índex SX5E PR 
EUR), multiplicat pel nombre 
d’accions de la classe corresponent 
emeses durant el període de 
rendiment pertinent. La comissió 
de rendiment es podria pagar fins i 
tot si el rendiment del subfons fos 
negatiu, però superior al de l’índex 
de referència. 
El primer període de rendiment 
començarà el 6 de novembre de 
2020 i acabarà el 31 de desembre 
de 2020. 
 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(CET)” 
 
*** 
 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi l’índex EURO 
STOXX 50 (índex SX5E PR EUR), 
multiplicat pel nombre d’accions de 
la classe corresponent emeses 
durant el període de rendiment 
pertinent. La comissió de rendiment 
es podria pagar fins i tot si el 
rendiment del NAV per acció fos 
negatiu, però superior al rendiment 
de l’índex de referència. 
El primer període de rendiment 
començarà el 6 de novembre de 
2020 i acabarà el 31 de desembre de 
2020. 
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L’índex de referència EURO STOXX 
50 el proporciona l’administrador 
STOXX Limited, que, en la data del 
Prospecte, encara no està inclòs en 
el registre esmentat a l’article 36 
del Reglament d’índexs de 
referència, ja que ara com ara 
encara no ha estat autoritzat en 
virtut d’aquest reglament (aquesta 
informació s’actualitzarà en la 
següent versió del Prospecte, si 
escau). Es pot sol·licitar i obtenir 
gratuïtament una còpia dels plans 
sòlids per escrit que recullen les 
mesures que es durien a terme en 
cas que aquests índexs de 
referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 

L’índex de referència EURO STOXX 
50 el proporciona l’administrador 
STOXX Limited, que, en la data del 
Prospecte, està inclòs en el registre 
esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 
 
 
 

Active Allocation 
Conservative 
1) “Objectiu i política 

d’inversió” 
(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
 
2) “Valor liquidatiu”, 

“Hora límit per a la 
recepció d’ordres” 

 
 
 
3) “Hora límit per al 

pagament” 
 
 
 
 
 
4) “Comissions 

suportades pel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 
anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
 
*** 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi el 
Bloomberg Barclays Global 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
 
 
 
*** 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi l’EURIBOR a 
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subfons”, “Comissió 
de rendiment” 

Aggregate (índex LEGATREH), 
multiplicat pel nombre d’accions 
de la classe corresponent emeses 
durant el període de rendiment 
pertinent. La comissió de 
rendiment es podria pagar fins i tot 
si el rendiment del subfons fos 
negatiu, però superior al de l’índex 
de referència. 
 
L’índex de referència Bloomberg 
Barclays Global Aggregate el 
proporciona l’administrador 
Barclays Bank PLC, que, en la data 
del Prospecte, encara no està 
inclòs en el registre esmentat a 
l’article 36 del Reglament d’índexs 
de referència, ja que ara com ara 
encara no ha estat autoritzat en 
virtut d’aquest reglament (aquesta 
informació s’actualitzarà en la 
següent versió del Prospecte, si 
escau). Es pot sol·licitar i obtenir 
gratuïtament una còpia dels plans 
sòlids per escrit que recullen les 
mesures que es durien a terme en 
cas que aquests índexs de 
referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 
 
 

12 mesos + 25 pb, multiplicat pel 
nombre d’accions de la classe 
corresponent emeses durant el 
període de rendiment pertinent. La 
comissió de rendiment es podria 
pagar fins i tot si el rendiment del 
NAV per acció fos negatiu, però 
superior al rendiment de l’índex de 
referència. 
 
L’índex de referència EURIBOR el 
proporciona l’administrador EMMI 
(The European Money Markets 
Institute), que, en la data del 
Prospecte, encara no està inclòs en 
el registre esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 
 
 
 
 

Active Allocation 
Flexible 

 
1) “Objectiu i política 

d’inversió” 
(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 
 
 
2) “Hora límit per a la 

recepció d’ordres”  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
 
*** 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
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3) “Hora límit per al 

pagament” 
 
 
 

 
 

4) “Comissió de 
rendiment” 

anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
 
*** 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi el 50 
% del Bloomberg Barclays Global 
Aggregate (índex LEGATREH) i el 50 
% de l’MSCI World EUR (MSERWI), 
multiplicat pel nombre d’accions 
de la classe corresponent emeses 
durant el període d’execució 
pertinent. La comissió de 
rendiment es podria pagar fins i tot 
si el rendiment del subfons fos 
negatiu, però superior al de l’índex 
de referència. 
 
L’índex de referència Bloomberg 
Barclays Global Aggregate el 
proporciona l’administrador 
Barclays Bank PLC, que, en la data 
del Prospecte, encara no està 
inclòs en el registre esmentat a 
l’article 36 del Reglament d’índexs 
de referència, ja que ara com ara 
encara no ha estat autoritzat en 
virtut d’aquest reglament (aquesta 
informació s’actualitzarà en la 
següent versió del Prospecte, si 
escau). L’índex de referència MSCI 
World EUR el proporciona 
l’administrador Morgan Stanley 
Capital International i està inclòs 
en el registre esmentat a l’article 
36 del Reglament d’índexs de 
referència. Es pot sol·licitar i 
obtenir gratuïtament una còpia 
dels plans sòlids per escrit que 
recullen les mesures que es durien 
a terme en cas que aquests índexs 
de referència canviessin 

 
 
*** 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
 
 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi l’EURIBOR a 
12 mesos + 150 pb, multiplicat pel 
nombre d’accions de la classe 
corresponent emeses durant el 
període de rendiment pertinent. La 
comissió de rendiment es podria 
pagar fins i tot si el rendiment del 
NAV per acció fos negatiu, però 
superior al rendiment de l’índex de 
referència. 
 
L’índex de referència EURIBOR el 
proporciona l’administrador EMMI 
(The European Money Markets 
Institute), que, en la data del 
Prospecte, està inclòs en el registre 
esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat gestora. 
Període de rendiment: De l’1 de 
gener al 31 de desembre de cada 
any”. 
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significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora. 
Període de rendiment: De l’1 de 
gener al 31 de desembre de cada 
any”. 
 

Active Allocation 
Dynamic 

1) “Objectiu i política 
d’inversió” 

(Frase addicional al final 
de l’apartat) 
 
 

 
 
2) “Hora límit per a la 

recepció d’ordres” 
 
 
 
 

3) “Hora límit per al 
pagament” 

 
 
 
 
4) “Comissió de 

rendiment” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
“Qualsevol dia laborable a 
Luxemburg immediatament 
anterior al dia de valoració a les 
16.00 hores (hora de Luxemburg)” 
*** 
 
“Reemborsaments: tres (3) dies 
laborables a Luxemburg després 
del dia de publicació corresponent 
del dia de valoració pertinent” 
*** 
 
“10 % sobre la quantitat en què el 
rendiment del subfons superi 
l’MSCI World EUR (MSERWI), 
multiplicat pel nombre d’accions 
de la classe corresponent emeses 
durant el període de rendiment 
pertinent. La comissió de 
rendiment es podria pagar fins i tot 
si el rendiment del subfons fos 
negatiu, però superior al de l’índex 
de referència. 
 
L’índex de referència MSCI World 
EUR el proporciona l’administrador 
Morgan Stanley Capital 
International i està inclòs en el 
registre esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. 

"Les inversions subjacents a aquest 
producte financer no tenen en 
compte els criteris de la UE per a 
activitats econòmiques 
ambientalment sostenibles". 
 
“Aquest subfons es gestiona 
activament sense cap referència a un 
índex de referència”. 
*** 
“El dia de valoració a les 14.00 hores 
(hora de Luxemburg)” 
 
 
*** 
 
“Reemborsaments: dos (2) dies 
laborables a Luxemburg després del 
dia de publicació corresponent del 
dia de valoració pertinent” 
*** 
 
“10 % de la quantitat en què el 
rendiment del NAV per acció de la 
classe d’accions superi 75% 
Bloomberg Developed Markets Large 
& Mid cap Price Return Index Eur 
(DME Index) & 25% (Euribor 12M + 
25bp), multiplicat pel nombre 
d’accions de la classe corresponent 
emeses durant el període de 
rendiment pertinent. La comissió de 
rendiment es podria pagar fins i tot 
si el rendiment del NAV per acció fos 
negatiu, però superior al rendiment 
de l’índex de referència. 
 
L’índex de referència DME and 
Euribor ho proporciona els 
administradors Bloomberg Index 
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Es pot sol·licitar i obtenir 
gratuïtament una còpia dels plans 
sòlids per escrit que recullen les 
mesures que es durien a terme en 
cas que aquests índexs de 
referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 

Services Limited (BISL) i EMMI (The 
European Money Markets Institute), 
que estan inclosos en el registre 
esmentat a l’article 36 del 
Reglament d’índexs de referència. Es 
pot sol·licitar i obtenir gratuïtament 
una còpia dels plans sòlids per escrit 
que recullen les mesures que es 
durien a terme en cas que aquests 
índexs de referència canviessin 
significativament o es deixessin 
d’elaborar, que han estat preparats 
d’acord amb l’article 28.2 del 
Reglament d’índexs referència, al 
domicili social de la societat 
gestora”. 
 

 
 

* 
*      * 

 
 

Al domicili social del Fons hi haurà disponible un esborrany del Prospecte amb data d’Abril de 2023, 

en el qual es reflectiran, entre d’altres, els canvis anteriors. La data efectiva dels canvis serà el dia 20 

d’Abril de 2023. 

 

Si les modificacions anteriors no s’adeqüen als vostres requisits d’inversió, podeu sol·licitar el 

reemborsament de les vostres accions, de manera gratuïta, en qualsevol moment [un mes de temps] 

fins al 20 d’Abril de 2023 a les 16.00 hores (hora de Luxemburg) com a màxim, d’acord amb els termes 

del Prospecte. 

 

Si teniu alguna pregunta sobre algun dels canvis d’aquest avís, poseu-vos en contacte amb el Fons de 

la manera habitual.  

 

 

Ben cordialment, 

 

CREDIINVEST SICAV 

 

 

 


