
   

 1 

__________________________________________________________________ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του  

Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

__________________________________________________________________ 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με την από 

20.10.2014 συνεδρίασή του, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία και εγκρίθηκε με την 227/11.11.2014 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ως εξής: 

 

«Άρθρο  3 – Σκοπός και Επενδυτικά  Χαρακτηριστικά του  Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

 

 

1. Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του 

ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) 

σε μετοχικές κινητές αξίες ελληνικών εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή εταιρειών που είναι εισηγμένες σε ξένες χρηματιστηριακές 

αγορές, εφόσον οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια και 

έχουν έδρα στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές 

καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και μετοχικές αξίες 

εταιριών της αλλοδαπής, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. 

 

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές 

που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων ελληνικών 

εταιριών που συνδυάζουν τα ανωτέρω στοιχεία, με στόχο την προοπτική επίτευξης, σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κερδών από την υπεραξία των τίτλων αυτών.» 

 

Δικαιώματα των Μεριδιούχων: 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός 

τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση 

τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση. 

 

Τα νέα επικαιροποιημένα Έντυπα, Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

INTERAMERICAN και Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (“KIID”) του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος:  

1. στην ιστοσελίδα της INTERAMERICAN www.interamerican.gr  

2. στην ιστοσελίδα Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. www.eurobank.gr  

3. στην ιστοσελίδα της Eurobank ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.eurobankam.gr. 

4. στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. 

5. στον αρμόδιο ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN 

 

Αθήνα 

 

11-11-2014 

 

 

 
Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

http://www.interamerican.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobankam.gr/

