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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο») περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο
Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds (το «Αµοιβαίο Κεφάλαιο») τις οποίες πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο
υποψήφιος επενδυτής πριν επενδύσει στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο πρέπει να διατηρείται ως σηµείο
αναφοράς για το µέλλον.
Ούτε η παράδοση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ούτε το περιεχόµενό του συνεπάγονται ότι οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο που ακολουθεί την ηµεροµηνία έκδοσης
του παρόντος. Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς αγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (τα «Μερίδια») στις περιπτώσεις των χωρών που τέτοια
προσφορά ή πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνοµη ή στην περίπτωση των προσώπων για τα οποία είναι
παράνοµο να υποβάλλεται τέτοια προσφορά στη χώρα αυτή.
Τα Μερίδια αντιπροσωπεύουν αδιαίρετα δικαιώµατα αποκλειστικά επί των στοιχείων ενεργητικού του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ∆εν αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, και δεν είναι εγγυηµένα από
οποιαδήποτε κυβέρνηση, τους ∆ιαχειριστές Επενδύσεων (όπως ορίζονται στην ενότητα 10.3 κατωτέρω), το
Θεµατοφύλακα, την Εταιρεία ∆ιαχείρισης (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.

Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Κανένας διανοµέας, αντιπρόσωπος, πωλητής ή άλλο πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει πληροφορίες
ή να κάνει δηλώσεις διαφορετικές εκτός αυτών που προβλέπονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στα
ενηµερωτικά έντυπα που αναφέρονται στο παρόν σχετικά µε την προσφορά που περιέχεται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο και, σε αντίθετη περίπτωση, οι πληροφορίες που παρείχε ή οι δηλώσεις που έκανε δεν θα πρέπει να
θεωρούνται ότι είναι εγκεκριµένες από την εταιρεία.
Η διανοµή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή/και η προσφορά και πώληση των Μεριδίων σε ορισµένες δικαιοδοσίες
ή σε ορισµένους επενδυτές µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς ή να απαγορεύεται από το νόµο.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, του κανονισµού λειτουργίας (ο «Κανονισµός Λειτουργίας») και οποιασδήποτε
ισχύουσας νοµοθετικής διάταξης, µπορεί να αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε µεταβίβασης στο µητρώο των
µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (όπως καθορίζεται στο παρόν) ή να εξαγοράσει υποχρεωτικά όσα
Μερίδια αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, του Κανονισµού Λειτουργίας
ή οποιουδήποτε νόµου, όπως ισχύει.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης (το «∆ιοικητικό Συµβούλιο») έχει λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή και ακριβή
κατά τα ουσιώδη και ότι δεν υπάρχουν ουσιώδη στοιχεία, η παράλειψη των οποίων θα λειτουργούσε
παραπλανητικά ως προς τις δηλώσεις του παρόντος, που αφορούν γεγονότα ή γνώµες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αναλαµβάνει την αντίστοιχη ευθύνη.
Κάθε πρόσωπο που κατέχει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και κάθε πρόσωπο που επιθυµεί να υποβάλει αίτηση για
Μερίδια έχει την ευθύνη να πληροφορείται και να παρακολουθεί όλους τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς
των σχετικών δικαιοδοσιών. Οι επενδυτές οφείλουν να πληροφορούνται και να λαµβάνουν τις κατάλληλες
συµβουλές σχετικά µε τις νοµικές απαιτήσεις όπως πιθανές φορολογικές επιπτώσεις, περιορισµούς ξένου
συναλλάγµατος ή/και απαιτήσεις ελέγχου συναλλάγµατος που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σύµφωνα µε το
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την υπηκοότητα, µόνιµη κατοικία, ή διαµονή και που µπορεί να είναι
σχετικές µε την διάθεση, κατοχή, ανταλλαγή, εξαγορά ή διάθεση των Μεριδίων τους.
Η επένδυση στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι εγγυηµένη από κάποιο κρατικό οργανισµό ή φορέα.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές του παρόντος σε «Ευρώ», «Εuro» ή «€» αφορούν στο ενιαίο
νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές του παρόντος σε Εργάσιµες Ηµέρες αφορούν στις ηµέρες που οι
τράπεζες είναι ανοικτές για µια πλήρη ηµέρα λειτουργίας τόσο στο Λουξεµβούργο όσο και στην Ελλάδα. Οι
αναφορές του παρόντος σε ώρες είναι αναφορές βάσει της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Ώρας.
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1.

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το (LF) Fund of Funds είναι ένα αµοιβαίο κεφάλαιο (“fonds commun de placement”) που έχει συσταθεί κατά το
Τµήµα Ι του Νόµου της 17ης ∆εκεµβρίου 2010 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2010»).
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένας οργανισµός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή/και άλλα
επιτρεπόµενα χρηµατοοικονοµικά ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού (ένας «ΟΣΕΚΑ»), για τους σκοπούς
που ορίζονται στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13η Ιουλίου 2009, 2009/65/ΕΕ
επάνω στο συντονισµό της νοµοθεσίας, τις διατάξεις και τις διοικητικές προβλέψεις σχετικά µε τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ») και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει να

διαθέσει τα Μερίδια σύµφωνα µε την Οδηγία ΟΣΕΚΑ σε ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε.
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χωριστή νοµική προσωπικότητα και έχει τη δοµή µη εταιρικής µορφής
συνιδιοκτησίας. Τα στοιχεία του ενεργητικού του τηρούνται από κοινού, και αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης
προς το συµφέρον των προσώπων που έχουν το δικαίωµα αδιαίρετης συνιδιοκτησίας του ενεργητικού και του
εισοδήµατος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (εφεξής οι «Μεριδιούχοι»).
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται από την εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)
S.A. (Eurobank FMC-LUX εν συντοµία) (η «Εταιρεία ∆ιαχείρισης»). Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διαχειρίζεται το
Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας, που ξεκίνησε να ισχύει την 6η Ιουλίου 2007 και ο
οποίος τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 16η Νοεµβρίου 2012, και που είναι διαθέσιµος στο Μητρώο
Εµπορίου και Εταιρειών (“Registre de Commerce et de societes”) του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου,
όπου µπορεί να εξεταστεί και να ληφθούν αντίγραφα. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην τροποποίηση του
Κανονισµού Λειτουργίας στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών δηµοσιεύτηκε στις 30 Νοεµβρίου 2012 στο
"Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει υιοθετήσει τη δοµή «οµπρέλας» (ευρείας κάλυψης), που σηµαίνει ότι αποτελείται
από Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια (συγκεντρωτικά τα «Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια» και για καθένα ξεχωριστά το
«Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο») τα οποία έχουν ξεχωριστό ενεργητικό και παθητικό. Η ιδιοκτησία ενός Μεριδίου
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου παρέχει στο Μεριδιούχο τη δυνατότητα να διατηρεί µια διαφοροποιηµένη επένδυση
σε όλο το φάσµα των κινητών αξιών που τηρούνται από το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο αυτό. Τα Υπό-Αµοιβαία
Κεφάλαια µπορεί να έχουν συναφείς ή διαφορετικούς επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να εκδώσει Μερίδια σε διάφορες σειρές (συγκεντρωτικά οι «Σειρές» και κάθε
µια ξεχωριστά η «Σειρά») σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίες έχουν (i) συγκεκριµένη πολιτική
προµήθειας διάθεσης και εξαγοράς ή/και (ii) διαφορετική πολιτική αµοιβής διαχείρισης ή/και συµβούλων
διαχείρισης ή/και (iii) διαφορετικές αµοιβές διανοµής, εξυπηρέτησης Μεριδιούχων ή άλλες αµοιβές ή/και (iv)
διαφορετικές κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών ή φορέων διανοµής ή/και (v) διαφορετική πολιτική
αντιστάθµισης κινδύνων ή/και (vi) όποια άλλα χαρακτηριστικά που µπορεί να προσδιοριστούν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς.
Τα χαρακτηριστικά κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Σειράς περιγράφονται στο σχετικό Παράρτηµα του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη δηµιουργία και άλλων Υπό-Αµοιβαίων
Κεφαλαίων και επιπρόσθετων Σειρών και στην περίπτωση αυτή το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα ενηµερώνεται
µε την ανανέωση ή τροποποίηση των αντίστοιχων Παραρτηµάτων.
Το ενηµερωµένο και τροποποιηµένο αυτό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ή νέο ξεχωριστό Παράρτηµα δε θα διατίθεται
στους υφιστάµενους Μεριδιούχους, εκτός και εάν αυτοί σχετίζονται µε την αγορά Μεριδίων των εν λόγω ΥπόΑµοιβαίων Κεφαλαίων.
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2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχουν συσταθεί για αόριστη χρονική διάρκεια.
Ωστόσο, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιοδήποτε από τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να λήξει οποτεδήποτε
µε απόφαση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, µε την προϋπόθεση γνωστοποίησης τουλάχιστον ενός µηνός πριν στους
Μεριδιούχους και συναίνεσης του Θεµατοφύλακα (ο Θεµατοφύλακας δεν µπορεί να αρνηθεί να συναινέσει
χωρίς ουσιαστικό λόγο). Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί, και συγκεκριµένα µε τη συναίνεση του Θεµατοφύλακα
(ο οποίος δεν µπορεί να την αρνηθεί χωρίς ουσιαστικό λόγο), να αποφασίσει τη λύση σε περίπτωση που η αξία
του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µειωθεί στο
ποσό που η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει καθορίσει ως το ελάχιστο όριο για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή το αντίστοιχο
Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ώστε να λειτουργεί µε οικονοµικά συµφέροντα τρόπο, ή σε περίπτωση σηµαντικής
µεταβολής της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης.
Η εκκαθάριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν µπορεί να ζητηθεί από
Μεριδιούχο.
Η απόφαση και το γεγονός που οδηγεί σε λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
πρέπει να ανακοινώνεται µε δηµοσίευση στο Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (το “Mémorial”).
Επίσης, η απόφαση και το γεγονός που οδηγεί σε λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον σε δύο εφηµερίδες µε επαρκή κυκλοφορία, τουλάχιστον δε µία
από τις οποίες πρέπει να είναι εφηµερίδα του Λουξεµβούργου. Η απόφαση και το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να
ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους µε τρόπο που να θεωρείται κατάλληλος από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης ή, κατά περίπτωση, ο εκκαθαριστής που διόρισε, µε τη λήξη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου
µπορεί να προβαίνει σε ολική ή τµηµατική διανοµή σε είδος των στοιχείων ενεργητικού του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου ή των σχετικών Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων, σε οποιονδήποτε Μεριδιούχο (µε δαπάνη του
Μεριδιούχου) σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς
περιορισµό, της παράδοσης έκθεσης ανεξάρτητης αποτίµησης που έχει εκδοθεί από τους ελεγκτές του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου) και την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Μεριδιούχων. Σε περίπτωση που ένας Μεριδιούχος δεν
επιθυµεί να συµµετέχει στη διανοµή του ενεργητικού, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης ή, κατά περίπτωση, ο
εκκαθαριστής που διόρισε, θα ρευστοποιήσει το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή του/ων σχετικού/ών
Υπό-Κεφαλαί/ουων µε γνώµονα το συµφέρον των αντίστοιχων Μεριδιούχων, και υπό τις οδηγίες της Εταιρείας
∆ιαχείρισης, ο Θεµατοφύλακας ή ο εκκαθαριστής θα διανείµει το αντίτιµο από την εκκαθάριση αυτή, που
προκύπτει µετά την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης, στους Μεριδιούχους του/ων σχετικού/ών ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου/ων ανάλογα µε τον αριθµό των Μεριδίων τους.
Κατά τη λήξη της περιόδου εκκαθάρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το προϊόν ρευστοποίησης που αντιστοιχεί
σε Μερίδια των οποίων οι Μεριδιούχοι δεν εµφανίστηκαν θα τεθεί προς φύλαξη στο Ταµείο Παρακαταθηκών
(“Caisse des Consignations”) του Λουξεµβούργου µέχρι την κατάπτωση της περιόδου εντολής. Σε ό,τι αφορά
την εκκαθάριση οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το προϊόν ρευστοποίησης που αντιστοιχεί σε
Μερίδια που δεν έχουν παραδοθεί για αποπληρωµή κατά τη λήξη της περιόδου εκκαθάρισης θα τεθεί προς
φύλαξη στο Ταµείο Παρακαταθηκών.
Τα Μερίδια µπορεί να εξαγοραστούν, εφόσον εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των Μεριδιούχων.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 65 έως 76 του Νόµου του 2010, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να αποφασίσει να
συγχωνεύσει οποιοδήποτε Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε ένα ή περισσότερα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή να συγχωνεύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε ή όποιο από τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια
του σε δια-συνοριακή ή εγχώρια βάση µε άλλους ΟΣΕΚΑ ή Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια άλλων ΟΣΕΚΑ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 (1) του Νόµου του 2010, οι µεριδιούχοι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, χωρίς καµία
χρέωση εκτός από το κόστος από-επένδυσης, την επαναγορά ή την εξαγορά των µεριδίων ή, όπου είναι δυνατό,
να µετατρέψουν τα µερίδια αυτά σε µερίδια Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου άλλου ΟΣΕΚΑ µε παρόµοια
επενδυτική πολιτική που διαχειρίζεται η Εταιρεία ∆ιαχείρισης. Οι µεριδιούχοι θα ενηµερώνονται σχετικά µε
αυτό το δικαίωµα τουλάχιστον τριάντα µέρες πριν την ηµεροµηνία του υπολογισµού του λόγου ανταλλαγής των
µεριδίων του συγχωνευόµενου Υπό - Αµοιβαίου κεφαλαίου/ΟΣΕΚΑ µε µερίδια του Υπό – Αµοιβαίου
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Κεφαλαίου / ΟΣΕΚΑ που απορροφά το πρώτο και, όπως µπορεί να ισχύει, για τον καθορισµό της σχετικής
καθαρής αξίας του ενεργητικού για την πληρωµή των χρηµατικών ροών που αναφέρονται στο άρθρο 75 (1) του
Νόµου του 2010.

3.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1 Γενικές διατάξεις κοινές για όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια
I.

Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των
χρηµατοοικονοµικών αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων.
II.

Επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου

Το χαρτοφυλάκιο κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα αποτελείται κυρίως από επιτρεπόµενα στοιχεία
ενεργητικού όπως ορίζονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισµοί» που είναι οι κινητές αξίες, τα µέσα
χρηµαταγοράς, µερίδια επιτρεπόµενων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Επιπροσθέτως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να έχει στοιχεία
ενεργητικού άµεσης ρευστότητας, έως και 49%. Το ενεργητικό του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί
σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στα Παραρτήµατα,
και µε τους επενδυτικούς περιορισµούς που εφαρµόζονται στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια, όπως περιγράφονται
στη ενότητα των Επενδυτικών Περιορισµών κατωτέρω.
Οι ∆ιαχειριστές Επενδύσεων µπορεί να θεωρήσουν τους τίτλους κυµαινόµενου επιτοκίου (FRNs) οι οποίοι
έχουν τακτές αναπροσαρµογές τοκοµεριδίων, π.χ. κατ’ έτος ή συχνότερα, ως υποκατάστατα των µέσων
χρηµαταγοράς , ανεξάρτητα από την τελική ηµέρα λήξης.
Η επενδυτική πολιτική κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι πολιτικοί, οικονοµικοί, χρηµατοοικονοµικοί και νοµισµατικοί
παράγοντες που επικρατούν στις επιλεγµένες αγορές.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην συγκεκριµένη περιγραφή κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο σχετικό
Παράρτηµα και πάντοτε λαµβάνοντας υπόψιν τα επιτρεπόµενα όρια, όπως ορίζονται στην ενότητα «Επενδυτικοί
Περιορισµοί», οι ακόλουθες αρχές θα εφαρµόζονται στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια:
(i)
Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική των οποίων δε συνίσταται στην επένδυση κυρίως
σε άλλους ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, δεν µπορεί να επενδύουν άνω
του 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων.
(ii)
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Οι ∆ιαχειριστές Επενδύσεων µπορούν να χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε
σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνων, προκειµένου να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια από
διακυµάνσεις της αγοράς, πιστωτικούς κινδύνους, συναλλαγµατικές διακυµάνσεις και κινδύνους
επιτοκίου. Οι ∆ιαχειριστές Επενδύσεων δύνανται να χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
(iii)

Σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να επενδύουν σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία
είναι κινητές αξίες εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές (οι έννοιες αυτές ορίζονται στην ενότητα 4 κατωτέρω) και
τα οποία έχουν εκδοθεί από χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (τα
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«ιδρύµατα») και τα οποία έχουν συσταθεί αποκλειστικά προκειµένου να επαναδοµήσουν τα επενδυτικά
χαρακτηριστικά ορισµένων άλλων επενδύσεων (οι «υποκείµενες επενδύσεις»). Τα ιδρύµατα εκδίδουν
κινητές αξίες (τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα) βασιζόµενα σε υποκείµενες επενδύσεις ή
αντιπροσωπεύοντας µέρος αυτών.
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να επενδύουν σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως, αλλά
όχι περιοριστικά, Κινητές Αξίες συνδεδεµένες µε αγορές µετοχών, Τίτλους µε Εγγυηµένο Κεφάλαιο,
και Σύνθετους Τίτλους (Structured Notes). Οι υποκείµενες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν επιτρεπόµενες
κινητές αξίες (όπως ορίζονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισµοί), σύµφωνα µε τον επενδυτικό
σκοπό και την επενδυτική πολιτική του κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα υπολογίζονται για τον
καθορισµό της συνολικής επιτρεπόµενης έκθεσης, σύµφωνα µε τους Επενδυτικούς Περιορισµούς που
περιγράφονται στην επόµενη ενότητα.
Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα υπόκεινται στους κινδύνους που σχετίζονται µε τις υποκείµενες
επενδύσεις και µπορεί να υπόκεινται σε µεγαλύτερη διακύµανση σε σχέση µε την άµεση επένδυση
στις υποκείµενες επενδύσεις. Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα εµπεριέχουν τον κίνδυνο απώλειας
κεφαλαίου ή/και πληρωµής τόκου ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων των υποκειµένων επενδύσεων.
(iv)

∆ανεισµός Κινητών Αξιών / Συµφωνίες Επαναγοράς
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί για το σκοπό της αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου να
χρησιµοποιεί τεχνικές και εργαλεία δανεισµού κινητών αξιών και Συµφωνιών Επαναγοράς σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του Λουξεµβούργου.
Οι προαναφερόµενες τεχνικές δεν θα πρέπει να:
•
Συνεπάγονται αλλαγή στον δηλωθέντα επενδυτικό στόχο των Υπό – Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
•
Προσθέτουν επιπλέον σηµαντικούς κινδύνους σε σύγκριση µε την αρχική πολιτική κινδύνων των
Υπό – Αµοιβαίων Κεφαλαίων.
Όλοι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων τεχνικών συλλαµβάνονται επαρκώς από τη
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου των Υπό – Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Ειδικά η διαδικασία διαχείρισης του
κινδύνου ρευστότητας λαµβάνει υπόψη τις προαναφερόµενες τεχνικές προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα
Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια είναι σε θέση να ικανοποιήσουν ανά πάσα χρονική στιγµή τις λειτουργίες
ρευστοποίησής τους.
Οι αντισυµβαλλόµενοι στις τεχνικές αποτελεσµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να υπόκεινται σε
κανόνες συνετής εποπτείας που λαµβάνονται από τις εποπτικές Αρχές του Λουξεµβούργου (CSSF) ως
ισοδύναµες µε αυτούς που προβλέπονται από την Κοινοτική νοµοθεσία.
Η έκθεση σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου που προκύπτει από συναλλαγές δανεισµού κινητών αξιών και εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων πρέπει να λαµβάνεται συνολικά υπόψη όταν
υπολογίζονται τα όρια του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 «Επενδυτικοί
Περιορισµοί»..
Τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια θα διασφαλίσουν ότι ο αντισυµβαλλόµενος παραδίδει εξασφάλιση στη µορφή
που είναι συµβατή µε τους ισχύοντες κανονισµούς του Λουξεµβούργου και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στη «Πολιτική Εξασφάλισης» στο Κεφάλαιο 4.
Κατάλληλες περικοπές στην αξία της εξασφάλισης θα χρησιµοποιούνται σε συµφωνία µε τη διαδικασία
∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.
Ο κίνδυνος του αντισυµβαλλοµένου µπορεί να αγνοηθεί µε την προϋπόθεση ότι η αξία της εξασφάλισης που
αποτιµάται σε τιµές αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες περικοπές, ξεπερνά την αξία του ποσού που
είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο.
Τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο όγκος των συναλλαγών που αφορούν δανεισµό
κινητών αξιών διατηρείται σε κατάλληλο επίπεδο και ότι έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την επιστροφή των
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κινητών αξιών που έχουν δανείσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ανά πάσα στιγµή, να είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τις εξαγορές τους ή όποια άλλη υποχρέωση.

Τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να απαιτήσουν την
επιστροφή οποιασδήποτε κινητής αξίας που υπόκειται σε συµφωνίες επαναγοράς ή να καταγγείλουν τις
συµφωνίες επαναγοράς τις οποίες έχουν συνάψει.

Τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να απαιτήσουν την
επιστροφή του συνολικού χρηµατικού ποσού ή να καταγγείλουν τις συµφωνίες επαναπώλησης σε
δεδουλευµένη βάση είτε βάσει των τρεχουσών τιµών της αγοράς (mark to market). Όταν είναι εφικτή η ανά
πάσα στιγµή απαίτηση της επιστροφής του χρηµατικού ποσού βάσει των τρεχουσών τιµών της αγοράς τότε
για τον υπολογισµό της καθαρής αξίας ενεργητικού των Υπό – Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα πρέπει να
χρησιµοποιείται η τρέχουσα τιµή αγοράς της συµφωνίας επαναπώλησης.

Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µετά την αφαίρεση
άµεσων και έµµεσων λειτουργικών εξόδων πρέπει να επιστρέφονται στα συµµετέχοντα Υπό – Αµοιβαία
Κεφάλαια.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης δεν λαµβάνει κανένα έσοδο από το δανεισµό κινητών αξιών.

III.

Παράγοντες Κινδύνου

Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και τους κινδύνους
που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και άλλες επιτρεπόµενες επενδύσεις. ∆εν υπάρχει εγγύηση ότι
ο στόχος επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδηµα που παράγουν µπορεί να
µειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό οι επενδυτές να µην ανακτήσουν τις αρχικές επενδύσεις τους.
Οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στα διάφορα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια εξαρτώνται από τον επενδυτικό σκοπό και
την πολιτική τους, µεταξύ άλλων οι αγορές στις οποίες επενδύουν, οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου τους κτλ.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που εµπεριέχονται στα ακόλουθα µέσα ή στους
επενδυτικούς σκοπούς, µολονότι αυτός ο κατάλογος δεν εξαντλεί τους παράγοντες κινδύνου σε καµία
περίπτωση:
(i)

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο γενικός κίνδυνος που συνοδεύει όλες τις επενδύσεις στις οποίες η αξία
συγκεκριµένης επένδυσης ενδέχεται να µεταβληθεί κατά τρόπο δυσµενή για τα συµφέροντα ενός
χαρτοφυλακίου.
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλός σε επενδύσεις σε µετοχικές κινητές αξίες (και παρόµοια
µετοχικά µέσα). Ο κίνδυνος ότι µία ή περισσότερες εταιρείες θα εµφανίσουν µείωση ή αδυναµία
αύξησης των οικονοµικών τους εσόδων µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση του
χαρτοφυλακίου συνολικά σε µια δεδοµένη στιγµή.

(ii)

Κίνδυνος επιτοκίου
Όταν τα επιτόκια σηµειώνουν πτώση, η αγοραία αξία των κινητών αξιών σταθερού εισοδήµατος τείνει
να αυξηθεί. Αντίστροφα, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, η αγοραία αξία των κινητών αξιών σταθερού
εισοδήµατος τείνει να µειωθεί. Οι µακροπρόθεσµες κινητές αξίες σταθερού εισοδήµατος θα έχουν
φυσιολογικά µεγαλύτερη διακύµανση τιµής λόγω του κινδύνου επιτοκίου από τις αντίστοιχες
βραχυπρόθεσµες κινητές αξίες σταθερού επιτοκίου. Αύξηση των επιτοκίων γενικά αναµένεται να
επηρεάσει αρνητικά την αξία των επενδύσεων των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

(iii)

Πιστωτικός κίνδυνος
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Ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαµβάνει τον κίνδυνο ότι ο εκδότης ενός οµολόγου ή συναφών µέσων
χρηµαταγοράς ή εξωχρηµατιστηριακού παράγωγου που διατηρεί το Αµοιβαίου Κεφάλαιο, µπορεί να
αθετήσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις καταβολές τόκων και την επιστροφή του κεφαλαίου και
το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δε θα ανακτήσει την επένδυσή του.
(iv)

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος περιλαµβάνει τον κίνδυνο ότι η αξία µιας επένδυσης εκφρασµένη σε
νοµίσµατα διαφορετικά από το νόµισµα αναφοράς ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µπορεί να
επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

(v)

Κίνδυνος ρευστότητας
Υπάρχει ο κίνδυνος ότι το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δε θα µπορέσει να πληρώσει το προϊόν εξαγοράς
εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, λόγω ασυνήθιστων
συνθηκών αγοράς, ασυνήθιστα υψηλού όγκου αιτηµάτων εξαγοράς, ή για άλλους λόγους.

(vi)

∆ικαιώµατα Προαίρεσης (Warrants)
Η µόχλευση που ενυπάρχει σε δικαιώµατα προαίρεσης (warrants) και η διακύµανση των τιµών τους
καθιστά τους κινδύνους που συνδέονται µε τις επενδύσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης (warrants)
µεγαλύτερους απ’ ότι σε περίπτωση επενδύσεων σε µετοχές. Λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των
δικαιωµάτων προαίρεσης, η διακύµανση της τιµής µεριδίου οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
που επενδύει σε δικαιώµατα προαίρεσης (warrants) µπορεί ενδεχοµένως να αυξηθεί. Η συµµετοχή σε
ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε δικαιώµατα προαίρεσης (warrants) απευθύνεται συνεπώς
µόνο σε επενδυτές που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν τέτοιο αυξηµένο κίνδυνο.

(vii)

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να ακολουθούν, εντός των ορίων που τίθενται µε βάση την αντίστοιχη
επενδυτική πολιτική και στους ισχύοντες επενδυτικούς περιορισµούς, ποικίλες στρατηγικές διαχείρισης
χαρτοφυλακίων που εµπεριέχουν τη χρήση παράγωγων µέσων για λόγους αντιστάθµισης κινδύνων ή
αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Η χρήση τέτοιων παράγωγων µέσων µπορεί να επιτύχει ή όχι
τον επιδιωκόµενο στόχο και ενέχει επιπλέον κινδύνους που ενυπάρχουν στα µέσα και τις τεχνικές αυτές. Στην
περίπτωση των συναλλαγών µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνων, η ύπαρξη άµεσης σχέσης µεταξύ των
συναλλαγών αυτών και των στοιχείων ενεργητικού προς αντιστάθµιση είναι απαραίτητη, γεγονός που σηµαίνει
κατά κανόνα ότι η αξία των συναλλαγών που γίνονται σε ορισµένο νόµισµα ή αγορά δεν µπορεί να υπερβεί τη
συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο νόµισµα αυτό, ή έχουν επενδυθεί σε αυτή την
αγορά, ή τη διάρκεια διατήρησης των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Κατά κανόνα δεν
προκύπτουν πρόσθετοι κίνδυνοι αγοράς από τις ενέργειες αυτές. Οι πρόσθετοι κίνδυνοι συνεπώς περιορίζονται
στους κινδύνους των συγκεκριµένων παραγώγων. Στην περίπτωση των συναλλαγών µε σκοπό την
αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δε θα
καλύπτουν απαραίτητα το παράγωγο. Ουσιαστικά το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί εποµένως να εκτεθεί σε
πρόσθετους κινδύνους. Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε κινδύνους συγκεκριµένων
παραγώγων χρηµατιστηριακών µέσων που εντείνονται από τη µοχλευµένη δοµή των προϊόντων αυτών (π.χ.
διακύµανση του υποκειµένου στοιχείου του ενεργητικού, κινδύνου του αντισυµβαλλοµένου στην περίπτωση
έξω-χρηµατιστηριακών συναλλαγών, ρευστότητα αγοράς κτλ.). Στην περίπτωση έξω – χρηµατιστηριακών
συµφωνιών ανταλλαγής που χρησιµοποιούνται στα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου (Special
Purpose), οι κίνδυνοι αντισυµβαλλοµένου µπορούν να περιοριστούν µε την υπογραφή των Παραρτηµάτων
Credit Support Annex µε τον Αντισυµβαλλόµενο/τους Αντισυµβαλλοµένους. Σε περίπτωση αδυναµίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του/των Αντισυµβαλλοµένου/των Αντισυµβαλλοµένων, τα Υπό-Αµοιβαία
Κεφάλαια δύνανται να αντικαταστήσουν τον Αντισυµβαλλόµενο που δήλωσε αδυναµία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του και να ορίσουν νέο Αντισυµβαλλόµενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς,
αναλαµβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του αρχικού Αντισυµβαλλοµένου.

(viii)

Επένδυση σε αναπτυσσόµενες ή αναδυόµενες αγορές

12

Οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι ορισµένα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να επενδύουν σε
αναπτυσσόµενες ή αναδυόµενες αγορές όπως περιγράφονται στα σχετικά Παραρτήµατα των
αντίστοιχων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Οι αγορές αυτές µπορεί να έχουν διακυµάνσεις και να µην
έχουν ρευστότητα και οι επενδύσεις των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων στις αγορές αυτές µπορεί να
θεωρηθούν κερδοσκοπικές και ριψοκίνδυνες και υποκείµενες σε σηµαντικές καθυστερήσεις
διακανονισµού. Ο κίνδυνος σηµαντικών διακυµάνσεων της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού και η
αναστολή των εξαγορών στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια αυτά µπορεί να είναι µεγαλύτερη απ’ ότι για τα
Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις αναπτυγµένες διεθνείς αγορές. Επίσης, µπορεί να
υπάρχει υψηλότερος του συνηθισµένου κίνδυνος πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και θρησκευτικής
αστάθειας και δυσµενείς αλλαγές στους κρατικούς νόµους και κανόνες σε αναπτυσσόµενες ή
αναδυόµενες αγορές. Το ενεργητικό των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν στις αγορές
αυτές, καθώς και το εισόδηµα του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µπορούν επίσης να επηρεαστούν
δυσµενώς από τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τους συναλλαγµατικούς
περιορισµούς και στους φορολογικούς κανόνες µε αποτέλεσµα η Καθαρή Αξία Μεριδίου των ΥπόΑµοιβαίων Κεφαλαίων αυτών να υφίσταται σηµαντική διακύµανση. Ορισµένες από τις αγορές αυτές
µπορεί να µην ακολουθούν λογιστικά, ελεγκτικά και χρηµατοοικονοµικά πρότυπα αναφοράς και
πρακτικές συγκρίσιµες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται σε περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες. Επίσης,
οι αγορές κινητών αξιών των αγορών αυτών µπορεί να παύσουν τη λειτουργία τους απροσδόκητα.
Μπορεί δε να υπάρχει λιγότερη κρατική εποπτεία, θεσµικό πλαίσιο και λιγότερο αποσαφηνισµένοι
φορολογικοί νόµοι και διαδικασίες από ό,τι σε χώρες µε πιο ανεπτυγµένες αγορές κινητών αξιών.

3.2 Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική, παράγοντες κινδύνου, νόµισµα αναφοράς,
προφίλ επενδυτών σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο
Ο επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική, οι παράγοντες κινδύνου και το προφίλ των επενδυτών κάθε
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στα αντίστοιχα Παραρτήµατα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το νόµισµα αναφοράς κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (το «Νόµισµα Αναφοράς») αναφέρεται επίσης στο
σχετικό Παράρτηµα.

4.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, κάθε Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα θεωρείται ως ένας ξεχωριστός
ΟΣΕΚΑ µε την έννοια του Άρθρου 40 του Νόµου του 2010.

4.1. Επιτρεπόµενες Επενδύσεις
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης αποφάσισε ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µόνο σε:

Μεταβιβάσιµες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηµαταγοράς
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εισαχθεί επισήµως σε χρηµατιστήριο
αξιών Αποδεκτού Κράτους (η «Χρηµατιστήριο Αποδεκτού Κράτους»), ή/και
µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
άλλη οργανωµένη αγορά που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοιχτή στο κοινό σε ένα
Αποδεκτό Κράτος (η «Οργανωµένη Αγορά»), ή/και
νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την
υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε Χρηµατιστήριο Αποδεκτού Κράτους ή σε Οργανωµένη
Αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί, εντός ενός έτους από την έκδοση.
(για τον σκοπό αυτό «Αποδεκτό Κράτος» θα σηµαίνει ένα κράτος µέλος του Οργανισµού για την
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη ("ΟΟΣΑ") και όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, της
Αµερικής, της Αφρικής, της Ασίας, της περιοχής “Pacific Basin”και της Ωκεανίας).
µέσα χρηµαταγοράς πλην των εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αποδεκτού Κράτους ή που αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένη Αγορά, τα οποία είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα και η
αξία των οποίων µπορεί µε ακρίβεια να καθοριστεί οποτεδήποτε, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των
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-

-

-

µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και των αποταµιεύσεων και
εφόσον τα µέσα αυτά:
εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος, ή, σε περίπτωση
Οµοσπονδιακού Κράτους, από µέλος του ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίον ανήκουν ένα ή
περισσότερα Κράτη Μέλη, για τους σκοπούς αυτής της ενότητας «Κράτος Μέλος» εννοείται ένα
«Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την Ευρύτερη Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ζώνη εκτός των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εκδίδονται από εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες ή προς διαπραγµάτευση σε
Οργανωµένες Αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία (i) και (ii) ανωτέρω, ή
εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από οργανισµό υποκείµενο σε προληπτική εποπτεία, σύµφωνα µε τα
κριτήρια της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή από οργανισµό που υπόκειται και τηρεί κανόνες προληπτικής
εποπτείας, θεωρούµενους από την Επιτροπή Εποπτείας του Οικονοµικού Τοµέα του Λουξεµβούργου
(CSSF) ως τουλάχιστον ισοδύναµος µε εκείνους της κοινοτικής νοµοθεσίας, όπως ένα πιστωτικό
ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος του ΟΟΣΑ ή σε ένα Κράτος που
συµµετέχει στην Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την καταπολέµηση του
Ξεπλύµατος Χρήµατος (κράτος που συµµετέχει στην FATF), ή
εκδίδονται από άλλους οργανισµούς που ανήκουν σε κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τη CSSF ,
εφόσον για τις επενδύσεις στα µέσα αυτά προβλέπεται προστασία των επενδυτών ισοδύναµη µε εκείνη
που προβλέπεται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία της
οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεµατικά ανέρχονται τουλάχιστον σε δέκα εκατοµµύρια ευρώ (EUR
10.000.000) και υποβάλλει και δηµοσιεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε την
τέταρτη οδηγία 78/660/EΟΚ, είναι οργανισµός, ο οποίος, ανήκει σε έναν όµιλο εταιρειών που
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες εισηγµένες εταιρείες, ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση του
οµίλου ή είναι οργανισµός ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση µέσων τιτλοποίησης
(securitization vehicles), µέσω εξασφάλισης τραπεζικής χρηµατοδότησης.
Ως µέσα χρηµαταγοράς νοούνται τα µέσα που συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη
χρηµαταγορά, τα οποία είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα και των οποίων η αξία µπορεί να προσδιοριστεί
επακριβώς ανά πάσα στιγµή. Αναφορικά µε το κριτήριο «που συνήθως αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στη χρηµαταγορά»: κατά κανόνα, αυτό περιλαµβάνει µέσα που έχουν ηµεροµηνία
λήξης κατά την έκδοσή τους σε λιγότερο από 397 ηµέρες ή υπόλοιπο λήξης µέχρι, και
συµπεριλαµβανοµένων, 397 ηµερών, ή τακτές επιτοκιακές αναπροσαρµογές βασισµένες στις συνθήκες
της αγοράς τουλάχιστον κάθε 397 ηµέρες.

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν µπορεί ωστόσο να επενδύει ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% του καθαρού
ενεργητικού οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εκτός των
προαναφερόµενων στα σηµεία (i) ως (iv) παραπάνω ή / και

Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων
(v)

-

-

Μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (“ΟΣΕ”) κατά την έννοια του
Άρθρου 1, παράγραφος (2), σηµεία (α) και (β) της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν
εδρεύουν σε Κράτος Μέλος, εφόσον:
οι εν λόγω άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόµων που
προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία η οποία θεωρείται από την CSSF τουλάχιστον ισοδύναµη µε
αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία, και ότι η συνεργασία µεταξύ των αρχών έχει
εξασφαλιστεί επαρκώς,
το επίπεδο προστασίας των µεριδιούχων των άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων είναι
τουλάχιστον ισοδύναµο µε το παρεχόµενο στους µεριδιούχους των Ο.Σ.Ε.Κ.Α., και ιδίως οι κανόνες
που αφορούν το διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού του, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές
πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και µέσων χρηµαταγοράς είναι τουλάχιστον
ισοδύναµοι µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ,
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-

-

οι δραστηριότητες των εν λόγω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων δηµοσιεύονται σε
εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα που
καλύπτει η έκθεση,
δεν επιτρέπεται να επενδύει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του καθαρού ενεργητικού του
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή άλλου οργανισµού συλλογικής επένδυσης του οποίου µελετάται η απόκτηση µεριδίων (ή
του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου), σύµφωνα µε τα καταστατικά τους
έγγραφα σε µερίδια άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν καταβάλει προµήθειες διάθεσης ή εξαγοράς αν επενδύσει σε µερίδια άλλων
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζονται, άµεσα ή µε ανάθεση, από τον
∆ιαχειριστή Επενδύσεων που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ενεργητικού του αντίστοιχου ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας µε την οποία ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων ή η Εταιρεία
∆ιαχείρισης συνδέεται µέσω κοινής διοίκησης ή κοινού ελέγχου, ή µέσω µίας σηµαντικής άµεσης ή έµµεσης
συµµετοχής. Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού, ή / και

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
(vi)

καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες σε πρώτη ζήτηση προς ανάληψη και προθεσµιακές
καταθέσεις οι οποίες µπορούν να αναληφθούν εντός δώδεκα µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει
την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος, ή εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος
βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται
από τη CSSF τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο, όπως πιστωτικό
ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος του ΟΟΣΑ ή σε κράτος που συµµετέχει η
FAFT, ή / και

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που
διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία γίνονται δεκτά σε χρηµατιστήριο αξιών αποδεκτού κράτους ή
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µια από τις Οργανωµένες Αγορές που αναφέρονται στα
εδάφια (i) και (ii) ανωτέρω, ή/και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο
εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (OTC), εφόσον:
- το υποκείµενο στοιχείο συνίσταται σε κάποιο από τα µέσα που περιγράφονται στις υποπαραγράφους
(i) ως (vi), σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή νοµίσµατα, στα
οποία τα Υπό- Κεφάλαια δύνανται να επενδύουν σύµφωνα µε τις επενδυτικές πολιτικές,
- οι αντισυµβαλλόµενοι που µετέχουν σε πράξεις εξωχρηµατιστηριακών (OTC) παραγώγων είναι
Ιδρύµατα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από
τη CSSF
- τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθηµερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιµη
αποτίµηση και µπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να κλείνεται η θέση τους µε
αντισταθµιστική πράξη ανά πάσα στιγµή και σε δίκαιη τιµή ύστερα από πρωτοβουλία του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνων των
θέσεων του χαρτοφυλακίου ή για αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
(vii)

Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να χρησιµοποιούν όλα τα επιτρεπόµενα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα που έχουν άδεια από τη νοµοθεσία του Λουξεµβούργου ή τις Εγκυκλίους που εκδίδει η εποπτεύουσα αρχή
του Λουξεµβούργου και συγκεκριµένα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα ακόλουθα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα και τεχνικές:
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παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνδεδεµένα µε κινήσεις της αγοράς όπως δικαιώµατα
προαίρεσης αγοράς ή πώλησης, συµβάσεις ανταλλαγής-swap- ή συµβάσεις µελλοντικής εκπλήρωσης
µε αντικείµενο κινητές αξίες, δείκτες, επενδυτικά καλάθια ή χρηµατοοικονοµικά µέσα οποιουδήποτε
είδους,
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνδεδεµένα µε συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, όπως
προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος και συµβάσεις προαιρέσεων αγοράς και πώλησης
συναλλάγµατος, συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων (swaps), προθεσµιακές συναλλαγές ξένου
συναλλάγµατος, proxy-hedging όπου ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επικαλύπτει το Νόµισµα Αναφοράς
(ή το δείκτη αναφοράς ή την έκθεση συναλλάγµατος του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου), έναντι της
έκθεσης σε νόµισµα µε αντίθετη πώληση (ή αγορά) άλλου νοµίσµατος στενά συνδεδεµένου µε το
πρώτο, cross-hedging όπου το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο πωλεί ένα νόµισµα στο οποίο εκτίθεται και
αγοράζει περισσότερο από άλλο νόµισµα στο οποίο το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί επίσης να
εκτίθεται, εφόσον το επίπεδο βάσης του νοµίσµατος παραµένει αµετάβλητο, και anticipatory hedging
όπου η απόφαση τοποθέτησης ορισµένου νοµίσµατος και η απόφαση να διατηρηθούν κάποιες κινητές
αξίες στο χαρτοφυλάκιο του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εκφρασµένες σε αυτό το νόµισµα, είναι
διακριτές.

-

-

Πολιτική Εξασφάλισης
Στις περιπτώσεις όπου τα Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια συνάπτουν συναλλαγές εξω-χρηµατιστηριακών
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων ή/και εφαρµόζουν τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µπορούν να
χρησιµοποιούν κάθε εξασφάλιση για τη µείωση της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου υπό την προϋπόθεση
των παρακάτω συνθηκών:

•

Σε συµφωνία µε τους ισχύοντες κανονισµούς του Λουξεµβούργου µόνον οι παρακάτω τύποι εξασφάλισης
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου:

−

Άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, συµπεριλαµβάνοντας ρευστά διαθέσιµα και
βραχυπρόθεσµα τραπεζικά πιστοποιητικά και µέσα χρηµαταγοράς όπως ορίζονται στην Οδηγία
2007/16/ΕΕ, Τραπεζικές πιστώσεις ή εγγυητικές σε πρώτη ζήτηση που παρέχονται από ένα
πιστωτικό ίδρυµα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που δεν σχετίζεται µε τον αντισυµβαλλόµενο
θεωρούνται ισοδύναµα µε άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού.

−

Οµόλογα που έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται υπό την εγγύηση Κράτους Μέλους του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») ή από τις τοπικές δηµόσιες Αρχές τους ή από
υπέρ-κρατικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις µε πεδίο δράσης στην ΕΕ, τοπικό ή παγκόσµιο.

−

Μετοχές ή µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς που η καθαρή αξία ενεργητικού τους
υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση και τους έχει αποδοθεί αξιολόγηση ΑΑΑ ή ισοδύναµη

−

Μετοχές ή µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που επενδύουν κυρίως σε οµόλογα που έχουν εκδοθεί ή τελούν υπό
την εγγύηση εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που παρέχουν επαρκή ρευστότητα ή
µετοχές που έχουν εισαχθεί ή διαπραγµατεύονται σε µία οργανωµένη αγορά ενός Κράτους –
Μέλους της ΕΕ ή σε χρηµατιστήριο ενός Κράτους – Μέλους του ΟΟΣΑ, µε την προϋπόθεση ότι
αυτές οι µετοχές περιλαµβάνονται σε έναν κύριο ∆είκτη.

•

κάθε ληφθείσα εξασφάλιση, εκτός εξασφάλισης σε χρήµα, πρέπει να είναι εύκολα ρευστοποιήσιµη και να
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης µε
διάφανη τιµολόγηση, ώστε να µπορεί να πωληθεί γρήγορα σε τιµή η οποία προσεγγίζει την αποτίµησή της προ
της πώλησης. Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να συµµορφώνεται επίσης προς τις διατάξεις του Άρθρου 48 του
Νόµου της 17ης ∆εκεµβρίου 2010.

•

Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να αποτιµάται τουλάχιστον σε ηµερήσια βάση. Τα στοιχεία ενεργητικού τα
οποία εµφανίζουν υψηλή µεταβλητότητα τιµής δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ως εξασφάλιση, εκτός εάν έχει
θεσπισθεί κατάλληλη συντηρητική περικοπή της αποτίµησης.

•

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα εφαρµόζει τις ακόλουθες περικοπές οι οποίες ελέγχονται τακτικά για την επάρκειά
τους και προσαρµόζονται καταλλήλως όταν είναι απαραίτητο:
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Πιστοληπτική αξιολόγηση
Χρεογράφων

AAA έως AA-/A-1

A+ έως BBB-/
A-2/A-3/P-3 και µη αξιολογηµένα
τραπεζικά αξιόγραφα

Υπολειπόµενος
χρόνος µέχρι τη
λήξη

Κρατικά

Άλλοι
Εκδότες

< 1 έτος

0.5%

1%

> 1 έτος < 5 έτη

2%

4%

> 5 έτη

4%

8%

< 1 έτος

1%

2%

> 1 έτος < 5 έτη

3%

6%

> 5 έτη

6%

12%

Μετοχές ∆ιεθνών ∆εικτών

15%

Άλλες µετοχές

25%

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / Αµοιβαία Κεφάλαια

Υψηλότατη περικοπή ισχύουσα σε κάθε αξιόγραφο
του Α/Κ

Ρευστά διαθέσιµα στο ίδιο νόµισµα

0%

Ρευστά διαθέσιµα σε άλλα νοµίσµατα

Up to 5%

•

Η εξασφάλιση που λαµβάνεται πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.

•

Η ληφθείσα εξασφάλιση από ένα Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να εκδίδεται από οντότητα η οποία είναι
ανεξάρτητη από τον αντισυµβαλλόµενο και η οποία δεν αναµένεται να εµφανίζει υψηλή συσχέτιση µε τις
επιδόσεις του αντισυµβαλλοµένου.
Η εξασφάλιση πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη όσον αφορά τη χώρα, τις αγορές και τους εκδότες.
Το κριτήριο της επαρκούς διαφοροποίησης όσον αφορά τη συγκέντρωση των εκδοτών θεωρείται ότι
πληρούται εάν ένα Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο λαµβάνει από έναν αντισυµβαλλόµενο εξω-χρηµατιστηρικών
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων ή / και συναλλαγών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ένα σύνολο
εξασφαλίσεων µε έκθεση σε έναν συγκεκριµένο εκδότη η οποία δεν υπερβαίνει το 20% της καθαρής αξίας
ενεργητικού του. Εάν ένα Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο από διάφορους
αντισυµβαλλοµένους, τα διάφορα σύνολα εξασφαλίσεων πρέπει να αθροίζονται για τον υπολογισµό του ορίου
του 20% της έκθεσης σε έναν µεµονωµένο εκδότη. Με απόκλιση των παραπάνω, ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο
µπορεί να λάβει πλήρη εξασφάλιση σε διαφορετικές κινητές αξίες και µέσα χρηαµταγοράς που έχουν εκδοθεί
ή εγγυηθεί από κάποιο Κράτος-Μέλος, µία ή περισσότερες Αρχές αυτού, Κράτος-Μέλος του Ο.Ο.Σ.Α,
∆ηµόσιο ∆ιεθνή Φορέα στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα Κράτη-Μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι το ΥπόΑµοιβαίο Κεφάλαιο λαµβάνει κινητές αξίες από έξι τουλάχιστον διαφορετικές εκδόσεις και κάθε κινητή αξία
από κάθε έκδοση δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 30% του καθαρού ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.Τα Κράτη-Μέλη και τα µέλη του Ο.Ο.Σ.Α, των οποίων το Υπο-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να
λαµβάνει ως εξασφάλιση για περισσότερο από το 20% του καθαρού ενεργητικού είναι: Γερµανία, Γαλλία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και Η.Π.Α

•

•

Σε περίπτωση µεταβίβασης κυριότητας τίτλου, η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να διατηρείται από την Τράπεζα
που τελεί χρέη θεµατοφύλακα. Για άλλους τύπους συµφωνιών εξασφάλισης, η εξασφάλιση µπορεί να
διατηρείται από τρίτο θεµατοφύλακα, ο οποίος υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και ο οποίος δεν συνδέεται
µε τον πάροχο της εξασφάλισης.

•

Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να είναι πλήρως εκτελεστή από το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανά πάσα
στιγµή χωρίς παραποµπή στον αντισυµβαλλόµενο ή έγκριση από τον αντισυµβαλλόµενο.

•

Η ληφθείσα εξασφάλιση σε είδος δεν πρέπει να πωλείται, να επανεπενδύεται ούτε να ενεχυριάζεται.

•

Η ληφθείσα εξασφάλιση σε χρήµα µπορεί µόνον:
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- να κατατίθεται σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα που είναι πληρωτέες κατά ζήτηση ή
παρέχουν το δικαίωµα να εκταµιευτούν και ωριµάζουν σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
12 µηνών µε την προϋπόθεση ότι η έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε ένα Κράτος –
Μέλος της ΕΕ ή εάν η έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε µία τρίτη χώρα µε την
προϋπόθεση ότι υπόκειται σε προληπτικούς κανόνες που θεωρούνται από τις αρµόδιες Αρχές του
Κράτους – Μέλους που αποτελεί την έδρα του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ως ισοδύναµοι µε αυτούς που τίθενται
από τον Κοινοτικό νόµο.
- να επενδύεται σε κρατικά οµόλογα υψηλής ποιότητας.
- να χρησιµοποιείται για το σκοπό συµφωνιών επαναπώλησης, υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές
διενεργούνται µε πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
µπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή την επιστροφή του συνολικού χρηµατικού ποσού σε
δεδουλευµένη βάση.
- να επενδύεται σε βραχυπρόθεσµα κεφάλαια χρηµαταγοράς, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες
αρχές περί Ενιαίου Ορισµού των Ευρωπαϊκών Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς.
•

Οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τη διαχείριση της εξασφάλισης, όπως οι λειτουργικοί και οι νοµικοί
κίνδυνοι, πρέπει να προσδιορίζονται, να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης και να αντισταθµίζονται µέσω
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.

•

Η εξασφάλιση σε χρήµα η οποία επανεπενδύεται πρέπει να διαφοροποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περί
διαφοροποίησης οι οποίες εφαρµόζονται στην εξασφάλιση σε είδος.

•

Η επανεπένδυση της εξασφάλισης ενέχει τον κίνδυνο απώλειας χρηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι
κίνδυνοι που εγείρονται από την επανεπένδυση της εξασφάλισης σε χρήµα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο
κίνδυνος συγκέντρωσης. Αυτοί οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και διαχειρίζονται τακτικά καθώς βρίσκονται
µέσα στο πεδίο των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.

4.2 Επενδυτικά Όρια εφαρµοστέα στις Επιτρεπόµενες Επενδύσεις
Τα ακόλουθα όρια εφαρµόζονται στις επιτρεπόµενες επενδύσεις της παραγράφου 4.1:

Μεταβιβάσιµες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηµαταγοράς
α)

β)

γ)

δ)

∆εν µπορεί να επενδυθεί περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού οποιουδήποτε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη.
Επιπλέον, όπου το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί τοποθετήσεις σε κινητές αξίες ή µέσα
χρηµαταγοράς οποιουδήποτε εκδότη, οι οποίες υπερβαίνουν ανά εκδότη το 5% του καθαρού
ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το σύνολο όλων αυτών των επενδύσεων δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 40% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Το όριο του 10% της υπό-παραγράφου (α) ανωτέρω µπορεί να αυξηθεί µέχρι του 35% σε σχέση µε
κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από Κράτος Μέλος, από τις
τοπικές αρχές του, άλλο Κράτος µή Μέλος ή από δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους ένα ή
περισσότερα Κράτη Μέλη είναι µέλη και οι κινητές αυτές αξίες δε χρειάζεται να συνυπολογιστούν στο
όριο του 40% της υπό-παραγράφου (β).
Mε την επιφύλαξη των ορίων των υπό-παραγράφων (α), (β) και (γ) παραπάνω, κάθε Υπό-Αµοιβαίο
Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σύµφωνα µε την αρχή της διασποράς του κινδύνου, ποσοστό
µέχρι και 100% του καθαρού ενεργητικού του σε διαφορετικές κινητές αξίες και µέσα
χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από Κράτος Μέλος, από µία ή περισσότερες από
τις τοπικές αρχές του, από οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ»), τους G20ή τη Σιγκαπούρη ή από ένα δηµόσιο διεθνή
οργανισµό στον οποίο ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη είναι µέλος/η, εφόσον (i) οι κινητές αυτές
αξίες ανήκουν σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές εκδόσεις, και (ii) οι κινητές αξίες που ανήκουν στην
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ε)

ζ)

-

ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού καθαρού ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Το όριο του 10% της υπό-παραγράφου (α) παραπάνω µπορεί να αυξηθεί µέχρι του 25% σε ορισµένα
µεταβιβάσιµα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την καταστατική του
έδρα σε ένα Κράτος Μέλος και υπόκεινται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας που
αποβλέπει στην προστασία των κατόχων των χρεογράφων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται
από την έκδοση των χρεογράφων αυτών πρέπει να επενδύονται κατά το νόµο σε επενδύσεις, τέτοιες,
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των χρεογράφων, που να είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα χρεόγραφα και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη,
θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και των
δεδουλευµένων τόκων.
Αυτά τα χρεόγραφα δε θα πρέπει να συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του ορίου του 40% της υπόπαραγράφου (β). Ωστόσο, όπου το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί τοποθετήσεις σε τέτοια
χρεόγραφα ενός εκδότη που υπερβαίνουν µεµονωµένα το 5% του καθαρού ενεργητικού του, το σύνολο
των τοποθετήσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του καθαρού ενεργητικού του ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου.
Με την επιφύλαξη των ορίων της υποπαραγράφου (ξ), το όριο του 10% της υπό-παραγράφου (α)
µπορεί να αυξηθεί µέχρι του 20% σε επενδύσεις σε µετοχικές κινητές αξίες εταιρειών ή/και οµολογίες
που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό όταν ο στόχος της επενδυτικής στρατηγικής ορισµένου ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να αναπαράγει τη σύνθεση ορισµένου δείκτη µετοχικών αξιών ή
χρεογράφων που αναγνωρίζεται από τη CSSF, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη,
ο δείκτης αντιπροσωπεύει έναν επαρκή δείκτη αναφοράς για την αγορά στην οποία αναφέρεται,
δηµοσιεύεται µε κατάλληλο τρόπο.

Το όριο της υπό-παραγράφου (ζ) αυξάνεται στο 35% όπου δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες αγοράς και
συγκεκριµένα στις οργανωµένες αγορές όπου ορισµένες µεταβιβάσιµες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς
έχουν ιδιαίτερα µεγάλη βαρύτητα. Η επένδυση µέχρι αυτού του ορίου επιτρέπεται µόνο για ένα µόνο εκδότη.
Οι κινητές αξίες της υπό-παραγράφου (ζ) δεν απαιτείται να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του ορίου του
40% της υπό-παραγράφου (β).

Μερίδια σε Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων
η)
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική των οποίων συνίσταται στην επένδυση κυρίως σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και
άλλους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων, δεν µπορούν να επενδύσουν πάνω από 20% του καθαρού
ενεργητικού τους σε κινητές αξίες του ίδιου Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων .
Για τους σκοπούς αυτής της διάταξης, κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Οργανισµού Συλλογικών
Επενδύσεων µε πολλαπλά Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια θεωρείται ως ξεχωριστός εκδότης, εφόσον οι αρχές της διάκρισης
του παθητικού των διαφόρων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων τηρούνται έναντι τρίτων.
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική των οποίων συνίσταται στην επένδυση κυρίως σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και
άλλους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων, δεν µπορούν να επενδύσουν πάνω από 30% του καθαρού ενεργητικού
τους σε Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (που σηµαίνει επιτρεπόµενους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.).
Οι υποκείµενες επενδύσεις που διατηρούνται από τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή άλλους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων
στους οποίους το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, δε θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την εφαρµογή των
επενδυτικών περιορισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
θ)

Ποσοστό έως 20% του καθαρού ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µπορεί να επενδύεται
σε καταθέσεις που έχουν γίνει στον ίδιο οργανισµό.
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Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τεχνικές Αποδοτικής ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ι)

Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο αντισυµβαλλόµενος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διενέργεια
πράξης εξω-χρηµατιστηριακού παραγώγου ή / και τεχνικών Αποδοτικής ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 10% του καθαρού ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο
αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα που αναφέρεται ανωτέρω στην υπό-παράγραφο 4.1 (vi) ή το 5%
του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες περιπτώσεις.

κ)

Η συνολική έκθεση σε ό,τι αφορά τα παράγωγα δεν µπορεί να υπερβεί το συνολικό καθαρό ενεργητικό
ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.

Η συνολική έκθεση των υποκειµένων στοιχείων ενεργητικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επενδυτικά όρια των
υπό-παραγράφων (α), (β), (γ), (ε), (θ), (ι), (λ) και (µ). Τα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού των παράγωγων
µέσων µε υποκείµενη αξία δείκτη δε συνδυάζονται µε τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις υπόπαραγράφους (α), (β), (γ), (ε), (θ), (ι), (λ) και (µ).
Όταν µια µεταβιβάσιµη κινητή αξία ή µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο, το
παράγωγο αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται µε τα επενδυτικά όρια περί παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων
που προαναφέρθηκαν. Κάθε επανεπένδυση εξασφάλισης σε χρήµα που λαµβάνεται σε συναλλαγές επαναγοράς ή σε
συναλλαγές δανεισµού κινητών αξιών πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης. Η
έκθεση υπολογίζεται συνυπολογίζοντας την τρέχουσα αξία των υποκειµένων στοιχείων ενεργητικού, τον
κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές διακυµάνσεις της αγοράς και το απαιτούµενο χρόνο για τη
ρευστοποίηση των τοποθετήσεων.

Μέγιστη έκθεση σε έναν οργανισµό
λ)
Κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν µπορεί να συνδυάζει, όπου αυτό θα οδηγούσε σε επένδυση σε ποσοστό άνω του
20% του καθαρού ενεργητικού του σε έναν οργανισµό, ο,τιδήποτε από τα παρακάτω:
-

-

επενδύσεις σε µεταβιβάσιµες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν οργανισµό και
υπόκεινται στο όριο του 10% κατ’ οργανισµό που αναφέρεται στην υπό-παράγραφο (α),
ή/και
καταθέσεις στον ίδιο οργανισµό και υπόκεινται στο όριο που αναφέρεται στην υπό-παράγραφο (θ);
ή/και
έκθεση σε κίνδυνο από πράξεις εξω-χρηµατιστηριακών παραγώγων ή / και τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν µε τον οργανισµό αυτό και υπόκεινται στο όριο 10% και 5% αντίστοιχα
κατ’ οργανισµό που αναφέρονται στην υπό-παράγραφο (ι).

Κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν µπορεί να συνδυάζει:

-

επενδύσεις σε µεταβιβάσιµες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν
οργανισµό και υπόκεινται στο όριο του 35% κατ’ οργανισµό που αναφέρεται στην υπό-παράγραφο (γ)
ή/και

-

-

επενδύσεις σε ορισµένες οµολογίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό και υπόκεινται στο όριο
του 25% που αναφέρεται στην υπό-παράγραφο (ε),
ή/και
καταθέσεις στον ίδιο οργανισµό και υπόκεινται στο όριο 20% ανά οργανισµό που αναφέρεται στην
υπό-παράγραφο (θ);
ή/και
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έκθεση από πράξεις εξω-χρηµατιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν µε τον ίδιο οργανισµό και υπόκεινται
στο όριο 10% και 5% αντίστοιχα κατ’ οργανισµό που αναφέρονται στην υπό-παράγραφο (ι),
σε ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του.

Επιτρεπόµενες επενδύσεις στον ίδιο όµιλο
µ)

Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων
ισολογισµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349//ΕΟΚ, ή σύµφωνα µε τους διεθνώς
αναγνωρισµένα λογιστικά πρότυπα, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός προκειµένου να υπολογιστούν
τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις υπό-παραγράφους (α), (β), (γ), (ε), (θ), (ι) και (λ).

ν)

Κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει µέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού του σε
µεταβιβάσιµες κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου οµίλου.

Όρια απόκτησης συµµετοχής σε επιτρεπόµενες επενδύσεις ανά Εκδότη

ξ)

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να:

-

αποκτά µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που θα επέτρεπε στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο να αποκτήσει το νοµικό ή
διαχειριστικό έλεγχο ή να ασκήσει σηµαντική επιρροή στη διαχείριση του εκδότη οργανισµού.

-

κατέχει σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή να κατέχει το ίδιο ως σύνολο, περισσότερο από το
10% των µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη,
κατέχει σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή να κατέχει το ίδιο ως σύνολο, περισσότερο από το
10% των χρεογράφων ενός εκδότη,
κατέχει σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή να κατέχει το ίδιο ως σύνολο, περισσότερο από το
10% των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη,

-

κατέχει σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή να κατέχει το ίδιο ως σύνολο, περισσότερο από το 25%
των µεριδίων του Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ή άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (συµπεριλαµβανοµένων όλων
των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων τους).

Οι περιορισµοί που αναφέρθηκαν στο τρίτο, τέταρτο και πέµπτο σηµείο ανωτέρω µπορούν να παραβλεφθούν κατά τη
στιγµή της απόκτησης, αν το ακαθάριστο ποσό των χρεογράφων ή των µέσων χρηµαταγοράς ή των Ο.Σ.Ε.Κ.Α/ άλλων
Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων ή το καθαρό ποσό των εκδοθέντων τίτλων δεν µπορεί να υπολογιστεί.

Τα προαναφερθέντα όρια δεν εφαρµόζονται σχετικά µε:
µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από Κράτος Μέλος ή τις
τοπικές αρχές του,
- µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κάθε άλλο
Αποδεκτό Κράτος που δεν είναι Κράτος Μέλος,
- µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από δηµόσιο
διεθνή οργανισµό στον οποίο ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη είναι µέλη,
- µετοχές εταιρείας που έχει συσταθεί ή λειτουργεί κατά το δίκαιο Κράτους που δεν είναι Κράτος Μέλος,
εφόσον: (i) η εταιρεία επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού της κυρίως σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί
από εκδότες του Κράτους, (ii) κατά το δίκαιο αυτού του Κράτους η συµµετοχή του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας αποτελεί το µοναδικό τρόπο για την απόκτηση κινητών αξιών
που έχουν εκδοθεί από εκδότες αυτού του Κράτους και (iii) η εταιρεία θα συµµορφώνεται στο πλαίσιο της
επενδυτικής πολιτικής της µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Αν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπερβεί τα όρια της παραγράφου 4.2 για λόγους πέρα από τον έλεγχό του, ή ως αποτέλεσµα
αιτήσεων εξαγοράς των Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή ως αποτέλεσµα της άσκησης των δικαιωµάτων
συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, οφείλει να έχει ως βασικό στόχο την αποκατάσταση των ορίων,
λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των Μεριδιούχων
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Εφόσον διασφαλίζεται η αρχή της διασποράς κινδύνου, τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια που συστάθηκαν πρόσφατα
µπορούν να εξαιρεθούν από τους περιορισµούς της παραγράφου 4.2 εκτός από αυτούς που αναφέρονται στις
υπό-παραγράφους (κ) και (ξ) για περίοδο έξι µηνών από την ηµέρα έναρξης διάθεσης.

4.3 Ρευστά ∆ιαθέσιµα
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να διατηρούν επικουρικά ρευστά διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού.

4.4 Μη Επιτρεπόµενες Επενδύσεις
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν θα επιτρέπεται:
να πραγµατοποιούν επενδύσεις ή να πραγµατοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται µε πολύτιµα
µέταλλα και αντίστοιχα πιστοποιητικά,
να αγοράζουν ή να πωλούν ακίνητη περιουσία ή οποιοδήποτε δικαίωµα προαίρεσης ή εκδήλωση
συµµετοχής, εφόσον το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες που
αντιστοιχούν σε ακίνητη περιουσία ή δικαιώµατα σε αυτή ή που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που
επενδύουν σε ακίνητη περιουσία ή δικαιώµατα σε αυτή,
να διενεργούν πωλήσεις χωρίς κάλυψη κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών µέσων που αναφέρονται στις υπό-παραγράφους 4.1 (iv), (v) και (vii), εφόσον ο
περιορισµός αυτός δε θα απαγορεύει στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο να κάνει καταθέσεις ή να χειρίζεται
άλλους λογαριασµούς σε σχέση µε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που επιτρέπονται σύµφωνα µε
τα προαναφερθέντα όρια, και εφόσον το Ρευστά διαθέσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κάλυψη
στην έκθεση κινδύνου που προκύπτει από τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα,

i)
ii)

iii)

iv)

να χορηγούν δάνεια, ή να εγγυώνται για λογαριασµό τρίτων, εφόσον γι’ αυτόν τον περιορισµό i) η
απόκτηση κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων που
αναφέρονται στις υπό-παραγράφους 4.1 (iv), (v) και (vii), πραγµατοποιείται µε πλήρη ή µερική
εξόφληση και ii) ο επιτρεπόµενος δανεισµός κινητών αξιών χαρτοφυλακίου δεν θεωρείται ότι αποτελεί
σύναψη δανείου,

v)

να δανείζονται ποσά σε ποσοστό άνω του 10% του τρέχοντος συνολικού καθαρού ενεργητικού τους
στην αγοραία τιµή, από τράπεζες, εφόσον ο δανεισµός αυτός αποτελεί προσωρινό µέτρο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εξαγοράς των Μεριδίων. Ωστόσο, τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια
µπορούν να αποκτήσουν συνάλλαγµα µε δανεισµό back-to-back.

5.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ LATE TRADING ΚΑΙ MARKET TIMING

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς
και µετατροπής δεν θα γίνουν αποδεκτές µετά το χρονικό όριο που έχει οριστεί για τις αιτήσεις αυτές στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης δεν επιτρέπει εν γνώσει της επενδύσεις που συνδέονται µε πρακτικές market timing ή
παρόµοιες πρακτικές, καθώς οι πρακτικές αυτές µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα συµφέροντα όλων των
Μεριδιούχων.. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει αιτήσεις διάθεσης από επενδυτή, για

τον οποίο η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διατηρεί υποψίες ότι χρησιµοποιεί τέτοιες πρακτικές και να λαµβάνει , αν
χρειάζεται, τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των υπόλοιπων επενδυτών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Όπως ορίζεται στην Απόφαση 04/146 της CSSF, οι πρακτικές market timing θεωρούνται ως µέθοδος arbitrage µέσω
της οποίας ένας επενδυτής συστηµατικά αγοράζει και εξαγοράζει ή µετατρέπει µερίδια ή µετοχές του ίδιου
Αµοιβαίου Κεφαλαίο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, εκµεταλλευόµενος τη διαφορά ώρας ή/και τις ατέλειες της
µεθόδου υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου.

6.

ΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ
6.1. Μορφή, ιδιοκτησία και µεταβίβαση των Μεριδίων
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Τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς που ανήκουν σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδονται µόνο σε
ονοµαστική µορφή.
Η εγγραφή του ονόµατος του Μεριδιούχου στο µητρώο των Μεριδιούχων πιστοποιεί το δικαίωµά του/της
ιδιοκτησίας των ονοµαστικών Μεριδίων. Ο Μεριδιούχος, εφόσον το ζητήσει, θα λάβει γραπτή επιβεβαίωση της
κατοχής Μεριδίων. Σε περίπτωση απουσίας εµφανούς λάθους ή αντίρρησης από Μεριδιούχο που γίνεται γνωστή
στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων εντός δέκα ηµερών, κατά τις οποίες λειτουργούν οι Τράπεζες
του Λουξεµβούργου από την αποστολή της επιβεβαίωσης, η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αµάχητη.
Πιστοποιητικά Μεριδίων δεν εκδίδονται.
Το αντίτιµο των Μεριδίων καταβάλλεται ολοσχερώς. Τα Μερίδια δεν είναι ονοµαστικής αξίας και δεν φέρουν
δικαιώµατα προτίµησης ή προαγοράς.
Κλάσµατα των ονοµαστικών Μεριδίων που προκύπτουν από την διάθεση ή µετατροπή των Μεριδίων θα
εκδίδονται σε τρία δεκαδικά σηµεία.
Το δικαίωµα στα Μερίδια µεταβιβάζεται µε αναγραφή του ονόµατος του αποκτώντα στο µητρώο των
Μεριδιούχων κατά την παράδοση στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων του εγγράφου µεταβίβασης,
κατάλληλα συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, όπου χρειάζεται.

6.2. Έκδοση των Μεριδίων
Η πρώτη αίτηση συµµετοχής σε οποιαδήποτε Υπό - Αµοιβαία Κεφάλαια από υποψήφιο µεριδιούχο (είτε είναι
κατά τη διάρκεια της περιόδου της αρχική διάθεσης ή όχι) ( η «Αρχική Αίτηση») πρέπει να γίνει µε έγγραφη
εντολή, fax, ή ηλεκτρονικό τρόπο ή οποιοδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας ορίζει η Εταρεία ∆ιαχείρισης κατά
καιρούς. Οι υποψήφιοι µεριδιούχοι µπορεί να κληθούν να διαθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την
Εταιρεία ∆ιαχείρισης καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνουν απαραίτητες η Εταιρεία ∆ιαχείρισης και
ο Φορέας ∆ιοίκησης. Οι αρχικές αιτήσεις διατίθενται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, από
τους Φορείς ∆ιάθεσης ή / και άλλους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στην Ενότητα 10.6 παρακάτω. Για
επόµενες αιτήσεις συµµετοχών από µεριδιούχους σε οποιαδήποτε Υπό - Αµοιβαία Κεφάλαια (είτε είναι κατά τη
διάρκεια της περιόδου της αρχική διάθεσης ή όχι), (η «Ακόλουθη Αίτηση»), οδηγίες µπορεί να δίνονται µέσω
fax, τηλεφώνου, ταχυδροµείου ή οποιαδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας αποδεκτής από την Εταιρεία
∆ιαχείρισης (συµπεριλαµβοµένης, για την αποφυγή αµφισβήτησης, και της ηλεκτρονικής µορφής ).

I.

Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)

Η περίοδος αρχικής προσφοράς (η οποία µπορεί να διαρκεί µία ηµέρα) και η τιµή µεριδίου κάθε νέου ή
προσφάτως ενεργοποιηµένου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα
αναφέρεται στο σχετικό Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι πληρωµές της αξίας των διαθέσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής προσφοράς θα πρέπει
να έχουν εισπραχθεί στο Νόµισµα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, από το ∆ιανοµέα την
τελευταία ηµέρα της περιόδου αρχικής προσφοράς και από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο δύο Εργάσιµες
Ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα της περιόδου αρχικής προσφοράς.
Αν η περίοδος αρχικής προσφοράς διαρκεί µία ηµέρα, οι πληρωµές των διαθέσεων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της ηµέρας της αρχικής προσφοράς, πρέπει να εισπραχθούν κατά την ίδια µέρα της αρχικής προσφοράς
από το ∆ιανοµέα και εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών από την ηµέρα αυτή από το Θεµατοφύλακα.
Οι πληρωµές πρέπει να καταβάλλονται µε ηλεκτρονική µεταφορά, χωρίς τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι
τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές µεταφορές).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιήσει µια Σειρά οποιαδήποτε στιγµή. Κατά την
ενεργοποίηση µίας νέας Σειράς ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή ανά Μερίδιο της νέας Σειράς, κατά την

23

έναρξή της, θα αντιστοιχεί στην τιµή ανά Μερίδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής προσφοράς για το
σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή στην εκάστοτε Καθαρή Αξία Μεριδίου σε µια υφιστάµενη Σειρά του
σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

II.

Μεταγενέστερες διαθέσεις

Μετά από την περίοδο αρχικής προσφοράς, η τιµή διάθεσης ανά Μερίδιο θα ισούται µε την Καθαρή Αξία
Μεριδίου κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης πλέον κάθε ισχύουσας προµήθειας διάθεσης, ή µόνο µε την
Καθαρή Αξία Μεριδίου σε περίπτωση που η προµήθεια διάθεσης παρακρατείται από το ∆ιανοµέα. Προκειµένου
να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας σε δεδοµένη Ηµέρα Αποτίµησης, η Αίτηση πρέπει να παραληφθεί από τον
Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων (από τους ∆ιανοµείς ή άµεσα από τους επενδυτές) µέχρι τις 3 µ.µ.
το αργότερο κατά τη δεδοµένη Ηµέρα Αποτίµησης (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων», “cut-off time”).
Σχετικά µε τις αιτήσεις διάθεσης που λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά την
«Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων», η σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια θα διανέµονται
στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης προσαυξηµένη κατά την αντίστοιχη προµήθεια
διάθεσης.
Οι αιτήσεις διάθεσης µέσω ∆ιανοµέα δεν µπορούν να γίνουν όταν ο συγκεκριµένος ∆ιανοµέας δεν λειτουργεί.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επιτρέψει την έγκριση αίτησης διάθεσης από τον Υπεύθυνο Τήρησης
Μητρώου Μεριδιούχων µετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι
τις 6:00 µ.µ. της αντίστοιχης Ηµέρας Αποτίµησης), εφόσον (i) η αποδοχή της αίτησης έχει παραληφθεί πριν από
τις 3:00 µ.µ. από το ∆ιανοµέα, (ii) η έγκριση του αιτήµατος αυτού δεν επηρεάζει τους άλλους Μεριδιούχους και
(iii) υπάρχει ίση µεταχείριση για όλους τους Μεριδιούχους.
Σύµφωνα µε τους νόµους, κανονισµούς, χρηµατιστηριακούς κανόνες ή τραπεζικές πρακτικές που ισχύουν στη
χώρα που πραγµατοποιείται η διάθεση, συµπληρωµατικοί φόροι ή προµήθειες δύνανται να επιβληθούν από την
Εταιρεία ∆ιαχείρισης.
Η προαναφερθείσα προµήθεια διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό που υποδεικνύεται για κάθε Σειρά κάθε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου στο αντίστοιχο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Το ποσοστό αυτό
υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή τον αντίστοιχο ∆ιανοµέα µε βάση την Καθαρή
Αξία των Μεριδίων τα οποία αφορά η αίτηση διάθεσης ή επί της Καθαρής Αξίας Μεριδίου. Η προµήθεια διάθεσης
µπορεί να εφαρµοστεί ή να παραληφθεί, στο σύνολό της ή εν µέρει, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Η προµήθεια διάθεσης (εφόσον υπάρχει) είναι δυνατόν να καταβληθεί στους ∆ιανοµείς (είτε άµεσα είτε
µέσω της Εταιρείας ∆ιαχείρισης), είτε να παρακρατηθεί από τους ∆ιανοµείς που ενεργούν για τη διάθεση των
Μεριδίων, σύµφωνα µε τη σχετική υπογεγραµµένη Σύµβαση ∆ιανοµής.

Η καταβολή της αξίας των Μεριδίων πρέπει να γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του αντίστοιχου ΥπόΚεφαλαίου στο ∆ιανοµέα κατά την Ηµέρα Αποτίµησης και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο σε δύο
Εργάσιµες Ηµέρες µετά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης.
Οι καταβολές πρέπει να γίνονται µέσω του δικτύου ηλεκτρονικής µεταφοράς χωρίς τα τραπεζικά έξοδα (εκτός
από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές µεταφορές).
Στο βαθµό που η αίτηση διάθεσης δεν οδηγεί στην απόκτηση ακέραιου αριθµού Μεριδίων, κλάσµατα των
ονοµαστικών Μεριδίων θα εκδίδονται σε τρία δεκαδικά ψηφία και το όφελος από τη στρογγυλοποίηση θα
αποδοθεί στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο.
∆ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του
αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε την ενότητα «Αναστολή του
υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Σε περίπτωση αναστολής
των συναλλαγών σε Μερίδια, οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται την πρώτη Ηµέρα Αποτίµησης µετά το τέλος της
περιόδου αναστολής.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συναινεί στην έκδοση Μεριδίων ως αντάλλαγµα στην εισφορά σε είδος
κινητών αξιών σε οποιοδήποτε Μεριδιούχο που συµφωνεί να τηρήσει τους όρους που τίθενται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς, συµπεριλαµβανοµένης, άλλα όχι περιοριστικά, της υποχρέωσης να
παραδώσει µία έκθεση αξιολόγησης από τον ελεγκτή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Ελεγκτής»), η οποία θα
είναι διαθέσιµη για έλεγχο, και εφόσον οι κινητές αυτές αξίες είναι σύµφωνες µε τους επενδυτικούς
περιορισµούς και τις πολιτικές του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου που περιγράφονται στο Παράρτηµα
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Κάθε έξοδο σχετικό µε την εισφορά σε είδος κινητών αξιών,
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων του Ελεγκτή για την σύνταξη της απαιτούµενης έκθεσης αποτίµησης, θα
επιβαρύνει το Μεριδιούχο που προβαίνει στην εισφορά αυτή.

III.

Ελάχιστα ποσά διάθεσης

Ελάχιστα ποσά διάθεσης µπορούν να επιβληθούν σε ορισµένες Σειρές, όπως περιγράφεται στα Παραρτήµατα
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, κατά την πλήρη διακριτική του
ευχέρεια, να άρει αυτό το ελάχιστο ποσό διάθεσης, για οποιαδήποτε διάθεση σε Σειρά ή για συγκεκριµένους
επενδυτές µόνο.
Αν, ως αποτέλεσµα εξαγοράς ή µετατροπής, η αξία των µεριδίων ενός Μεριδιούχου σε µια Σειρά είναι
µικρότερη από το αντίστοιχο ελάχιστο ποσό διάθεσης που ορίζεται για κάθε Σειρά σε κάθε αντίστοιχο
Παράρτηµα, τότε η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει ολόκληρη τη συµµετοχή αυτού του
Μεριδιούχου στη σχετική Σειρά. Θεωρείται ότι αυτές οι εξαγορές δε θα πραγµατοποιούνται αν η αξία των
Μεριδίων του Μεριδιούχου υποχωρήσει κάτω από τα κατώτατα επενδυτικά όρια αποκλειστικά λόγω των
συνθηκών της αγοράς. Ο Μεριδιούχος του οποίου τα Μερίδια εξαγοράζονται θα λαµβάνει γραπτή ειδοποίηση
τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν, προκειµένου να µπορέσει να αγοράσει επαρκή συµπληρωµατικά Μερίδια
για να αποφύγει την υποχρεωτική αυτή εξαγορά.

6.3. Περιορισµοί στην έκδοση των Μεριδίων
Η ιδιοκτησία των Μεριδίων σε κάθε ξεχωριστό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή Σειρά µπορεί να περιορίζεται σε ορισµένες
κατηγορίες επενδυτών.

.
Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απορρίπτει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε αίτηση
διάθεσης µεριδίων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εξαγοράζει υποχρεωτικά όσα Μερίδια αντιλαµβάνεται ότι
τηρούνται από επενδυτή που δεν ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία που προβλέπεται για το Υπό-Αµοιβαίο
Κεφάλαιο ή την Σειρά που αφορά.

6.4. Εξαγορά Μεριδίων
Οι Μεριδιούχοι µπορεί να ζητήσουν την εξαγορά των Μεριδίων τους οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε Ηµέρα
Αποτίµησης.
Εντολές εξαγοράς Μεριδίων µπορεί να γίνουν µέσω φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο
επικοινωνίας που θεωρείται αποδεκτός από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι Εξαγορές θα πραγµατοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της σχετικής Σειράς στο αντίστοιχο ΥπόΑµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως υπολογίζεται την Ηµέρα Αποτίµησης, εφόσον η αίτηση εξαγοράς λαµβάνεται από τον
Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µέχρι τις 3:00 µ.µ. το αργότερο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα
Αποτίµησης (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων»), αφαιρώντας την τυχόν προµήθεια εξαγοράς.
Σχετικά µε τις αιτήσεις εξαγοράς που λαµβάνει ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά την Ώρα
Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων ή σε ηµέρα που δε συνιστά Ηµέρα Αποτίµησης, ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου
Μεριδιούχων θα εξαγοράζει τα Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου που ισχύει την
επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης αφαιρώντας την τυχόν προµήθεια εξαγοράς.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συναινεί στην αποδοχή αίτησης εξαγοράς από τον Υπεύθυνο Μητρώου
Μεριδιούχων µετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 6:00 µ.µ.
κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης) εφόσον (i) η αίτηση έχει ληφθεί πριν την Ώρα Λήξης Αποδοχής
Αιτήσεων, δηλαδή τις 3:00µ.µ. από το ∆ιανοµέα, (ii) η έγκριση των αιτήσεων αυτών δεν επηρεάζει τους άλλους
Μεριδιούχους και (iii) υπάρχει ίση µεταχείριση µεταξύ των Μεριδιούχων.
Η προµήθεια εξαγοράς που αναφέρεται παραπάνω δε θα υπερβαίνει το ποσοστό που υποδεικνύεται για κάθε
Σειρά καθενός Υπό-Κεφαλαίου στο σχετικό Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Το ποσοστό αυτό
υπολογίζεται είτε επί της Καθαρής Αξίας των Μεριδίων τα οποία αναφέρονται στην αίτηση εξαγοράς, ή επί της
καθαρής αξίας Μεριδίου, όπως ισχύει κατά την Ηµέρα Αποτίµησης. Η προµήθεια εξαγοράς µπορεί να
εφαρµοστεί ή όχι κατά τη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εν όλω ή εν µέρει. Η προµήθεια
εξαγοράς (εφόσον υπάρχει) είναι δυνατόν να καταβληθεί στους ∆ιανοµείς, µέσω των οποίων πραγµατοποιήθηκε
η διάθεση των Μεριδίων, είτε άµεσα, είτε µέσω της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τη σχετική
υπογεγραµµένη Σύµβαση ∆ιανοµής.
Ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στην αξία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εξαγοράς των Μεριδίων ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την
τιµή στην οποία τα Μερίδια εκδόθηκαν ή αγοράστηκαν.
Κατά την παραλαβή της εντολής από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η καταβολή του
προϊόντος εξαγοράς θα γίνει µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς (ή µεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού σε είδος,
κατά περίπτωση), εντός 5 Εργάσιµων Ηµερών, εκτός από τις εξαγορές που έγιναν µέσω ∆ιανοµέα, για τις οποίες
το προϊόν εξαγοράς µπορεί να γίνει σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ∆ιανοµέας θα
ειδοποιήσει τον επενδυτή για τη διαδικασία που τον αφορά. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς σε µετρητά θα
γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα, όπως
αναφέρεται στο σχετικό παράρτηµα κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση, το τυχόν
κόστος συναλλαγµατικής µετατροπής θα καταβάλλεται από το Μεριδιούχο στον οποίο γίνεται η πληρωµή.
Καµµία καταβολή του προϊόντος εξαγοράς προς τους Μεριδιούχους δεν θα λαµβάνει χώρα πριν ο Υπεύθυνος
Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ολοκληρωθεί η διαδικασία
πιστοποίησης των στοιχείων των Μεριδιούχων σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους, κανόνες και διατάξεις του
Λουξεµβούργου σχετικά µε το ξέπλυµα χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Συνεπώς, η
καταβολή του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να καθυστερήσει συγκριτικά µε την ηµεροµηνία πληρωµής που
προβλέπεται σύµφωνα µε όσα υποδεικνύονται στην άνω παράγραφο αυτής της ενότητας µέχρι ο φάκελος των
εγγράφων του Μεριδιούχου έχει συµπληρωθεί πλήρως. Ωστόσο, αυτή η προϋπόθεση δεν επηρεάζει την Ηµέρα
Αποτίµησης κατά την οποία η αίτηση εξαγοράς γίνεται αποδεκτή.
Αν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων έχει λάβει αιτήσεις εξαγοράς
και µετατροπής, οι οποίες, συνολικά, αναφέρονται σε Μερίδια που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το (10%) της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει ότι για τις
αιτήσεις εξαγοράς και µετατροπής, στο βαθµό που υπερβαίνουν το 10%, η επεξεργασία τους θα αναβάλλεται µέχρι την
επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης από αυτήν στην οποία παρελήφθησαν. Κατά την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης, κάθε
αίτηση εξαγοράς και µετατροπής που έχει αναβληθεί θα επεξεργάζεται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις αιτήσεις
που λήφθηκαν µεταγενέστερα, µε βάση την Καθαρή Αξία Μεριδίου του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αυτής
της ηµέρας Αποτίµησης

Τα Μερίδια οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δε θα εξαγοράζονται κατά την περίοδο αναστολής του
υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση
αναστολής των αιτήσεων εξαγοράς Μεριδίων, οι αιτήσεις εξαγοράς θα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας
την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής βάσει της Καθαρής Αξίας Μεριδίου της
αντίστοιχης Σειράς κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Οι εξαγορές σε είδος κατά κανόνα δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ωστόσο, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να καταβάλει το
αντίτιµο, συνολικά ή εν µέρει, σε είδος µε κινητές αξίες του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αντί της καταβολής του
προϊόντος της εξαγοράς σε µετρητά στον Μεριδιούχο. Η πληρωµή σε είδος, συνολικά ή εν µέρει, του προϊόντος
εξαγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο: (i) µε τη συναίνεση του αντίστοιχου Μεριδιούχου, η οποία µπορεί να
αποτυπωθεί στην αίτηση εξαγοράς του Μεριδιούχου ή µε άλλο τρόπο, (ii) έχοντας υπόψη την πρακτικότητα της
µεταβίβασης κινητών αξιών και τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς στο Λουξεµβούργο, (iii)

26

λαµβάνοντας υπόψη τη δίκαιη και ίση µεταχείριση των συµφερόντων όλων των Μεριδιούχων και (iv) κατά την
παράδοση της έκθεσης αποτίµησης του Ορκωτού Ελεγκτή, που θα είναι διαθέσιµη για επιθεώρηση. Σε περίπτωση
πληρωµής σε είδος, τα τυχόν έξοδα µεταβιβάσεων των κινητών αξιών προς τον Μεριδιούχο που εξαγοράζει και που
καταβάλλονται από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή το Θεµατοφύλακα, θα
βαρύνουν το Μεριδιούχο αυτόν. Στο βαθµό που η Εταιρεία ∆ιαχείρισης πραγµατοποιεί πληρωµές σε είδος συνολικά ή
εν µέρει, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα αναλάβει την εύλογη υποχρέωση, σύµφωνα τόσο µε το ισχύον δίκαιο, όσο και µε
τους όρους των κινητών αξιών σε είδος που διατίθενται, να διαθέσει αυτές τις κινητές αξίες σε είδος σε κάθε
εξαγοράζοντα Μεριδιούχο αναλογικά µε τα Μερίδια που κατέχει στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο.

6.5. Μετατροπή των Μεριδίων
Τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορούν να µετατραπούν σε Μερίδια
οποιασδήποτε άλλης Σειράς Μεριδίων του ίδιου ή άλλου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.

Εντολές για µετατροπή Μεριδίων µπορεί να γίνουν µε φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς, ή µε άλλο τρόπο
επικοινωνίας που θεωρείται αποδεκτός από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι αντίστοιχες µετατροπές θα πραγµατοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου των αντίστοιχων Σειρών των
Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων, όπως υπολογίζεται στην εκάστοτε Ηµέρα Αποτίµησης, εφόσον η αίτηση
µετατροπής λαµβάνεται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µέχρι τις 3:00 µ.µ. το αργότερο (η
«Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων»), αφαιρώντας τυχόν προµήθειες µετατροπής. Σχετικά µε τα αιτήµατα
µετατροπής που λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά τον ανωτέρω οριζόµενο
χρόνο ή σε ηµέρα που δεν αποτελεί Ηµέρα Αποτίµησης, ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων θα
µετατρέψει τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου που ισχύει από την επόµενη Ηµέρα
Αποτίµησης αφαιρώντας τυχόν προµήθειες µετατροπής.
Οι µετατροπές των Μεριδίων θα γίνονται µόνο σε Ηµέρα Αποτίµησης που η Καθαρή Αξία Μεριδίου και στις
δύο αντίστοιχες Σειρές των σχετικών Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται κατά την ίδια ηµέρα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επιτρέψει µια αίτηση µετατροπής να γίνει αποδεκτή από τον Υπεύθυνο Τήρησης
Μητρώου Μεριδιούχων µετά τον ανωτέρω οριζόµενο χρόνο (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι τις 6:00 µ.µ.
κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης) εφόσον (i) η αίτηση λαµβάνεται πριν τις 3:00 µ.µ. από το ∆ιανοµέα, (ii) η
έγκριση τέτοιου αιτήµατος δεν επηρεάζει τους άλλους Μεριδιούχους και (iii) υπάρχει ίση µεταχείριση µεταξύ των
Μεριδιούχων.

Κάθε µετατροπή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επενδυτικές προϋποθέσεις της Σειράς στην οποία µετατρέπονται
τα Μερίδια, όπως αναφέρονται στην ενότητα 6.2., σηµείο ΙΙΙ ανωτέρω.
Οι Μεριδιούχοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν µε προµήθεια µετατροπής που αντιστοιχεί στην διαφορά µεταξύ της
προµήθειας διάθεσης που πληρώθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων στην Σειρά την οποία αφήνουν και
τη προµήθεια διάθεσης στην Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι, εφόσον η προµήθεια διάθεσης της Σειράς
στην οποία µετατρέπουν τα Μερίδιά τους είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Σειράς που αφήνουν. Αυτή η
προµήθεια µετατροπής (εφόσον υπάρχει) µπορεί να πληρωθεί στους ∆ιανοµείς που διενεργούν τη διάθεση των
Μεριδίων.
Αιτήσεις για µετατροπή µέσω ∆ιανοµέα δεν µπορούν να υποβληθούν όταν ο συγκεκριµένος ∆ιανοµέας δεν
λειτουργεί.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίσει τον αριθµό των Μεριδίων στα οποία επιθυµεί να µετατρέψει ένας
επενδυτής τα υφιστάµενα Μερίδιά του σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

A=

(B x C) - D
--------------- * EX
E

A=

Ο αριθµός των Μεριδίων προς έκδοση στην Σειρά-στόχο
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Ο αριθµός των Μεριδίων προς µετατροπή στην αρχική Σειρά
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην αρχική Σειρά
Οι προµήθειες µετατροπής (εφόσον υπάρχουν) οι οποίες µπορούν να εισπραχθούν προς όφελος του
∆ιανοµέα όπως αναφέρεται ανωτέρω
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην Σειρά- στόχο

B=
C=
D=
E=

συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την συγκεκριµένη ηµέρα µετατροπής µεταξύ του νοµίσµατος της αρχικής
Σειράς και του νοµίσµατος της Σειράς-στόχου. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τιµή συναλλάγµατος, ο
τύπος θα πολλαπλασιάζεται µε τη µονάδα.

EX:

Η µετατροπή των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση όταν ο
υπολογισµός της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας των Μεριδίων αναστέλλεται.

7.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
7.1. Υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου

Η Καθαρή Αξία Μεριδίου κάθε Σειράς κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται κάθε Ηµέρα
Αποτίµησης από τον Φορέα ∆ιοίκησης στο Νόµισµα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου,
όπως ορίζεται στο Παράρτηµα, διαιρώντας την αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου της αντίστοιχης Σειράς, αφού αφαιρεθούν τα στοιχεία του παθητικού του Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, εξόδων, επιβαρύνσεων και δαπανών που περιγράφονται στην
ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου» και των οποιονδήποτε άλλων προβλέψεων που
θεωρούνται απαραίτητες ή εύλογες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) που αντιστοιχούν στη σχετική Σειρά διά του
συνολικού αριθµού των Μεριδίων που υπάρχουν στη σχετική Σειρά κατά το χρόνο του υπολογισµού της
Καθαρής Αξίας Μεριδίου κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης.
Ηµέρα Αποτίµησης θα είναι κάθε Εργάσιµη Ηµέρα. Οι Εργάσιµες Ηµέρες είναι ηµέρες όπου οι τράπεζες είναι
ανοικτές για πλήρη ηµέρα λειτουργίας, τόσο στο Λουξεµβούργο όσο και στην Ελλάδα.
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου θα υπολογίζεται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία
Ενεργητικού ανά Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα υπολογίζεται σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα καθορίζεται ως ακολούθως:
(i)

Η αξία οποιωνδήποτε µετρητών στο ταµείο ή καταθέσεων σε τράπεζες, οι συναλλαγµατικές και τα
γραµµάτια όψεως και οι εισπρακτέοι λογαριασµοί, τα έξοδα επόµενης χρήσης, τα µερίσµατα που
καταβάλλονται τοις µετρητοίς και δηλωµένοι ή δεδουλευµένοι τόκοι κατά τα ανωτέρω που δεν
έχουν ακόµα εισπραχθεί θεωρούνται ότι ισοδυναµούν µε το πλήρες ποσό αυτών, εκτός κι αν η
αξία αυτών δεν προβλέπεται από τον Φορέα ∆ιοίκησης ή τους αντιπροσώπους του να καταβληθεί
ή να εισπραχθεί εξ ολοκλήρου, οπότε σε αυτή την περίπτωση η αξία αυτών θα καθορίζεται µετά
τη σχετική προεξόφληση που θα θεωρηθεί κατάλληλη σε τέτοια περίπτωση ώστε να
αντικατοπτρίζεται η πραγµατική αξία.

(ii)

Οι κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο ή διαπραγµατεύονται σε άλλη
οργανωµένη Αγορά θα αποτιµώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιµης τιµής στο αντίστοιχο
Χρηµατιστήριο ή αγορά στην οποία συναλλάσσονται κατά κύριο λόγο τα στοιχεία αυτά
ενεργητικού.

(iii)

Οι κινητές αξίες για τις οποίες δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή τιµή ή για τα οποία η τιµή που
αναφέρεται στο προηγούµενο στοιχείο δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγµατικής αγοραίας
αξίας, θα αποτιµώνται µε σύνεση, και µε καλή πίστη, βάσει των αιτιολογηµένα προβλεπόµενων
τιµών πωλήσεων σύµφωνα µε τις πολιτικές που διαµορφώθηκαν µε καλή πίστη από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
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(iv)

Όπου η πρακτική το επιτρέπει, τα ρευστά διαθέσιµα, τα µέσα χρηµαταγοράς, και όλα τα άλλα
µέσα, των οποίων το επιτόκιο προσαρµόζεται τουλάχιστον κατ’ έτος βάσει των συνθηκών της
αγοράς, µπορούν να αποτιµώνται στην ονοµαστική τους αξία συν τους δεδουλευµένους τόκους ή
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο απόσβεσης κόστους (amortized cost). Αν η µέθοδος αποτίµησης
βάσει της απόσβεσης κόστους χρησιµοποιηθεί, οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου θα
εξετάζονται κατά καιρούς υπό την εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου να
προσδιοριστεί αν υπάρχει απόκλιση στην καθαρή αξία των στοιχείων αυτών που υπολογίζεται µε
βάση τις τιµές της αγοράς και αυτής που υπολογίζεται µε τη µέθοδο απόσβεσης κόστους. Αν
υπάρχει τέτοια απόκλιση που µπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη διαφοροποίηση των αποδόσεων ή
άλλα δυσµενή αποτελέσµατα για τους Μεριδιούχους, θα ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου, αν είναι απαραίτητο, του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού µε τη χρήση των διαθέσιµων τιµών της αγοράς.

(v)

Η αξία ρευστοποίησης συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακών συµβολαίων ή
δικαιωµάτων προαίρεσης που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια ή άλλες Οργανωµένες
Αγορές, θα προσδιορίζεται µε την καθαρή αξία ρευστοποίησης και η οποία καθορίζεται µε βάση
τις πολιτικές που ορίζει µε καλή πίστη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι οποίες εφαρµόζονται µε
συνέπεια για κάθε διαφορετική κατηγορία συµβολαίων. Η αξία ρευστοποίησης των συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακών συµβολαίων ή δικαιωµάτων προαίρεσης που
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια ή άλλες Οργανωµένες Αγορές, θα βασίζεται στις τελευταίες
διαθέσιµες τιµές εκκαθάρισης των συµβολαίων αυτών στα αντίστοιχα χρηµατιστήρια και
Οργανωµένες Αγορές στα οποία το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διενεργεί πράξεις υπό την προϋπόθεση ότι
αν κάποιο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακό συµβόλαιο ή δικαίωµα προαίρεσης
δεν µπορεί να ρευστοποιηθεί στην ηµέρα που η Καθαρή Αξία Μεριδίου υπολογίζεται, τότε η βάση
καθορισµού της αξίας ρευστοποίησης του συµβολαίου αυτού θα προσδιοριστεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σε τιµή δίκαιη και αντικειµενική.

(vi)

Οι κινητές αξίες που εκδίδονται από αµοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου θα αποτιµώνται βάσει της
τελευταίας διαθέσιµης καθαρής αξίας ενεργητικού τους ή σύµφωνα µε τον όρο (ii) ανωτέρω όπου
είναι εισηγµένες οι κινητές αξίες αυτές.

(vii)

Οι συναλλαγές µε συµβόλαια ανταλλαγής (swap) θα αποτιµώνται µε συνέπεια βάσει ενός υπολογισµού της
καθαρής τιµής τρέχουσας αξίας των αναµενόµενων ταµειακών ροών τους.

(viii)

Οι αξίες που εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το Νόµισµα Αναφοράς ενός ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου θα µετατρέπονται βάσει της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που ισχύει κατά τη
σχετική Ηµέρα Αποτίµησης ή βάσει άλλης συναλλαγµατικής ισοτιµίας που το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θεωρεί κατάλληλη για τον προσδιορισµό µιας δίκαιης τιµής αγοράς σύµφωνα µε την
παράγραφο (iii).

Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών που καθιστούν τις ανωτέρω αποτιµήσεις µη πρακτικές ή ακατάλληλες, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο επιτρέπεται να ακολουθήσει άλλους κανόνες προκειµένου να επιτύχει µια δίκαιη
αποτίµηση του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µε σύνεση και καλή πίστη.
Αν από το χρόνο υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου οποιασδήποτε Σειράς ενός συγκεκριµένου ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή στις τιµές των αγορών στις οποίες ένα σηµαντικό τµήµα
των επενδύσεων του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή
αποτιµάται σε αυτές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί προκειµένου να εξασφαλίσει τα συµφέροντα των
Μεριδιούχων και του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, να ακυρώσει την πρώτη αποτίµηση της Καθαρής Αξίας Μεριδίου
και να πραγµατοποιήσει δεύτερη αποτίµηση. Όλες οι αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς και µετατροπής που θα
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας κατά την αντίστοιχη ηµέρα, θα επεξεργαστούν µε βάση τη δεύτερη
υπολογιζόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου.
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Η Καθαρή Αξία Μεριδίου για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται από τον Φορέα ∆ιοίκησης και είναι
διαθέσιµη στην καταστατική έδρα του Φορέα ∆ιοίκησης µία Εργάσιµη Ηµέρα µετά τη σχετική Ηµέρα
Αποτίµησης.
Κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα αποτιµάται έτσι, ώστε όλες οι συναλλαγές αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών
να καταγράφονται, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, στην ηµέρα συναλλαγής συν µια ηµέρα (Τ+1), και όλα τα
εισπραττόµενα µερίσµατα και διανοµές σχετικές µε τις κινητές αξίες αυτές θα λογίζονται στην αντίστοιχη
ηµεροµηνία αποκοπής µερίσµατος.

7.2. Αναστολή του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου
Σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας για λογαριασµό του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου, µπορεί να αναστείλει προσωρινά τον υπολογισµό της Καθαρής Αξίας Μεριδίου και, συνεπώς, την
έκδοση, εξαγορά και µετατροπή των Μεριδίων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία ένα ή περισσότερα χρηµατιστήρια ή άλλες
Οργανωµένες Αγορές που αποτελούν τη βάση για την αποτίµηση σηµαντικού τµήµατος των στοιχείων
του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ή κατά την οποία µία ή περισσότερες
ξένες αγορές συναλλάγµατος, στο νόµισµα στο οποίο αποτιµάται σηµαντικό τµήµα των στοιχείων του
ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, είναι κλειστές ή αν οι συναλλαγές σ’ αυτές
απαγορεύονται ή τελούν υπό αναστολή.

(ii)

Όταν , ως αποτέλεσµα πολιτικών, οικονοµικών, στρατιωτικών και νοµισµατικών γεγονότων, ή ως
αποτέλεσµα οποιονδήποτε συνθηκών πέραν της ευθύνης και του ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
η πώληση όλων ή µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς να επηρεάσει δυσµενώς τα συµφέροντα των Μεριδιούχων.

(iii)

Σε περίπτωση βλάβης των συνηθισµένων µέσων επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται για την
αποτίµηση οποιουσδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή
σε περίπτωση που, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του
αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν µπορεί να υπολογιστεί µε την ακρίβεια και ταχύτητα που
απαιτείται.

(iv)

Αν, ως αποτέλεσµα των περιορισµών συναλλάγµατος ή άλλων περιορισµών ή βλάβης των
συνηθισµένων µέσων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά κεφαλαίων, οι συναλλαγές για
λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθίστανται µη εφικτές ή αν οι αγορές/πωλήσεις των στοιχείων
του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στις
συνηθισµένες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Κάθε τέτοια αναστολή θα δηµοσιεύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας για λογαριασµό του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα γνωστοποιείται στους Μεριδιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση διάθεσης,
εξαγοράς ή µετατροπής των Μεριδίων για τα οποία ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου έχει ανασταλεί.
Κάθε αίτηση διάθεσης, εξαγοράς ή µετατροπής που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια περιόδου αναστολής µπορεί
να αποσυρθεί µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων πριν το τέλος της
περιόδου αναστολής. Αν δεν ληφθεί τέτοια ειδοποίηση, κάθε διάθεση, εξαγορά ή µετατροπή θα
πραγµατοποιείται κανονικά κατά την πρώτη Ηµέρα Αποτίµησης µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής.
Η αναστολή σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα έχει επίπτωση στον υπολογισµό της Καθαρής Αξίας
Μεριδίου, καθώς και στην έκδοση, εξαγορά και µετατροπή των Μεριδίων οποιουδήποτε άλλου Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Κάθε αίτηση για διάθεση, εξαγορά ή µετατροπή θα είναι αµετάκλητη, εκτός, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, σε
περίπτωση αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου.
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8.

ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Tα ακόλουθα έξοδα και δαπάνες καταβάλονται από το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

8.1. Αµοιβή

∆ιαχείρισης και Προµήθεια επί της Πραγµατοποιηθείσας Απόδοσης

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα λαµβάνει για κάθε Σειρά σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µια Αµοιβή ∆ιαχείρισης
(η “Αµοιβή ∆ιαχείρισης”) πληρωτέα τµηµατικά, στο τέλος κάθε µήνα, µε ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει
αυτό που αναφέρεται στο Παράρτηµα που αντιστοιχεί στο κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Το ποσοστό αυτό θα
υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού εκείνης της ηµέρας της σχετικής Σειράς
για όλη την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η αµοιβή.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα καταβάλλει, από την Αµοιβή ∆ιαχείρισης τις ακόλουθες αµοιβές και δαπάνες:
(*)

τις αµοιβές και δαπάνες του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων και κάθε διορισµένου Υπό-∆ιαχειριστή
Επενδύσεων.
τις αµοιβές και δαπάνες του Φορέα ∆ιοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων.
τις αµοιβές και δαπάνες των ∆ιανοµέων (*).
Οι αµοιβές διάθεσης, εξαγοράς και µετατροπής που καταβάλονται στους ∆ιανοµείς δεν συµπεριλαµβάνονται
στην Αµοιβή ∆ιαχείρισης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µεριµνήσει ώστε η πληρωµή των αµοιβών και δαπανών αυτών να γίνεται
απευθείας από το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι συνολικές αµοιβές
και δαπάνες και τα αντίστοιχα ποσά που είναι πληρωτέα στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης δεν υπερβαίνουν την
ανώτατη Αµοιβή ∆ιαχείρισης.
Ο Φορέα ∆ιοίκησης και ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µπορεί επίσης να λαµβάνουν αµοιβές
που σχετίζονται µε τις συναλλαγές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όπως αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες θα
είναι επιπλέον της Αµοιβής ∆ιαχείρισης.

8.2. Αµοιβές του Θεµατοφύλακα
Ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες του, ο Θεµατοφύλακας δικαιούται να εισπράξει από το ενεργητικό του
αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αµοιβή (η «Αµοιβή Θεµατοφύλακα»), πληρωτέα τµηµατικά, στο τέλος
κάθε µήνα, µε ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο σχετικό Παράρτηµα κάθε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Μεριδίου
εκείνης της ηµέρας της σχετικής Σειράς για όλη την περίοδο που υπολογίζεται η αµοιβή. Ο Θεµατοφύλακας
µπορεί επίσης να λαµβάνει αµοιβές που σχετίζονται µε τις συναλλαγές του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου όπως
αναφέρονται παρακάτω.

8.3. Επιπρόσθετα έξοδα πληρωτέα από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επίσης, θα υπόκειται στα ακόλουθα έξοδα, δαπάνες και επιβαρύνσεις που θα
αφαιρούνται από το ενεργητικό του:
Όλα τα έξοδα που απορρέουν από τη σύσταση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και το κόστος δηµιουργίας
των επιπρόσθετων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή Σειρών µετά τη σύστασή του.
Όλοι οι φόροι που µπορεί να οφείλονται επί των στοιχείων ενεργητικού και των εσόδων του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου
Συνήθεις τραπεζικές και χρηµατιστηριακές προµήθειες που οφείλονται για συναλλαγές που αφορούν
κινητές αξίες και άλλα στοιχεία που διατηρεί το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιό του.
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Αµοιβές του Θεµατοφύλακα και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων για συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν από τους ∆ιαχειριστές Επενδύσεων (συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου) ή τους επενδυτές (συναλλαγές στα Μερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου).
Κάθε εύλογη έκτακτη δαπάνη και εύλογα έξοδα που έγιναν από τον Θεµατοφύλακα, την Εταιρεία
∆ιαχείρισης, τον Φορέα ∆ιοίκησης και τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων.
Αµοιβές Νοµικών Συµβούλων και άλλων επαγγελµατιών συµβούλων που προέκυψαν από την Εταιρεία
∆ιαχείρισης, τους ∆ιαχειριστές Επενδύσεων και τους αντιπροσώπους τους και το Θεµατοφύλακα,
ενεργώντας προς το συµφέρον των Μεριδιούχων.
Τα έξοδα προετοιµασίας ή/και κατάθεσης και εκτύπωσης του Κανονισµού Λειτουργίας και όλων των
υπόλοιπων εντύπων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένου του/ων Ενηµερωτικού
∆ελτίου(ων), και των επεξηγηµατικών υποµνηµάτων και τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων αυτών, σε
όλες τις αρχές που έχουν δικαιοδοσία επί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή επί των προσφερόµενων
Μεριδίων ή σε κάθε αποδεκτό χρηµατιστήριο.
Όλα τα έξοδα που χρεώνονται από αντιπροσώπους που ενεργούν σχετικά µε τη διάθεση των Μεριδίων
σε χώρες όπου τα Μερίδια διατίθενται, που περιλαµβάνουν κάθε διορισµένο φορέα πληρωµών,
φορολογικό αντιπρόσωπο, κεντρικό φορέα διοίκησης, ανταποκρίτρια τράπεζα κτλ.
Τα έξοδα που προκύπτουν από την καταχώρηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε αρχή
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών νοµικών συµβούλων και µετάφρασης που συνδέονται µ’αυτήν.
Τα έξοδα προετοιµασίας, σε όσες γλώσσες είναι απαραίτητο για το συµφέρον των Μεριδιούχων, και
διανοµής των ετήσιων και εξαµηνιαίων εκθέσεων και άλλων παρόµοιων εκθέσεων ή εντύπων που
µπορεί να απαιτούνται κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Τα έξοδα προετοιµασίας και διανοµής ανακοινώσεων στους Μεριδιούχους και όλα τα σχετικά έξοδα
δηµοσίευσης.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των τιµών των Μεριδίων και όλων των άλλων λειτουργικών δαπανών,
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων αγοράς και πώλησης στοιχείων ενεργητικού, τόκων, τραπεζικών
χρεώσεων, ταχυδροµικών, τηλεφωνικών και παρόµοιων διοικητικών και λειτουργικών δαπανών,
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκτύπωσης αντιγράφων των προαναφερθέντων εγγράφων,
εκθέσεων και ανακοινώσεων.
Τα έξοδα που συνδέονται µε την αξιολόγηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από εξειδικευµένους φορείς
αξιολόγησης, όπως για παράδειγµα, αλλά όχι περιοριστικά, οι φορείς Standard & Poor’s, Morningstar
και Lipper;
Οι αµοιβές δικηγόρων, φορολογικών συµβούλων και Ελεγκτών και
Όλες οι διοικητικές δαπάνες παρόµοιες µε τις προαναφερθείσες και όλες οι άλλες δαπάνες που
προέκυψαν κατά την προσφορά ή διάθεση των Μεριδίων.

Οι αµοιβές, έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες που προαναφέρθηκαν θα αφαιρούνται από το ενεργητικό του ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο αποδίδεται ή αν δεν αποδίδεται σε ένα συγκεκριµένο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο,
τότε αυτές θα κατανέµονται αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής τους σε όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Σε
κάθε περίπτωση, όλες οι αµοιβές, έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες που αφορούν άµεσα σε ένα συγκεκριµένο ΥπόΑµοιβαίο Κεφάλαιο (ή Σειρά ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου) θα βαρύνουν το ίδιο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (ή
Σειρά). Αν υπάρχουν περισσότερες από µία Σειρές εντός ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, οι αµοιβές, τα έξοδα,
οι χρεώσεις και οι δαπάνες που αφορούν άµεσα σε ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (αλλά όχι σε συγκεκριµένη
Σειρά) θα κατανέµονται µεταξύ των Σειρών εντός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατ’ αναλογία της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κάθε Σειρά. Με την προϋπόθεση ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατανέµει τις αµοιβές, έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες µε
διαφορετικό τρόπο από τα προαναφερθέντα που να θεωρείται γενικά δίκαιος για τους Μεριδιούχους, αυτές θα
διανέµονται σε όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και τις Σειρές τους κατ’ αναλογία της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων αυτών (και των Σειρών τους) σε περίπτωση που δεν µπορούν οι εν
λόγω δαπάνες να αποδοθούν σε ένα συγκεκριµένο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Έκτακτα έξοδα και δαπάνες
µπορούν να αποσβένονται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Το παθητικό κάθε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να διαχωρίζεται από αυτά των άλλων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων και οι τρίτοι
πιστωτές θα έχουν αξιώσεις µόνο κατά του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα έξοδα και οι δαπάνες για το σχηµατισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και την αρχική έκδοση των Μεριδίων
του αποσβένονται σε περίοδο που δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια. Οι δαπάνες αυτές χρεώνονται στα ΥπόΑµοιβαία Κεφάλαια που δηµιουργήθηκαν µε την έναρξη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση δηµιουργίας
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επιπρόσθετων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων στο µέλλον, αυτά θα επιβαρύνονται κατά κανόνα µε τα δικά τους
έξοδα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί ωστόσο να αποφασίσει τα νέα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια να
συµµετέχουν στην επιβάρυνση των δαπανών σύστασης του αρχικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τα υφιστάµενα
Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια να συµµετέχουν στην επιβάρυνση των δαπανών σύστασης των νέων Υπό-Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, υπό τις συνθήκες που αυτό θα ήταν πιο δίκαιο για τα αντίστοιχα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και τους
Μεριδιούχους τους. Κάθε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γι’ αυτά τα θέµατα θα αποτυπώνεται και στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο που θα δηµοσιεύεται µε την έναρξη των νέων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

8.4. Επιστροφή Προµηθειών σε είδος (Soft Commissions)
Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων µπορεί να συνάψει συµφωνίες επιστροφής προµηθειών σε είδος (soft commissions) µε
χρηµατιστηριακές εταιρείες, βάσει των οποίων παρέχονται ορισµένες υπηρεσίες και οι οποίες πληρώνονται από τους
χρηµατιστές µέσω των προµηθειών που λαµβάνουν από τις συναλλαγές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Επιδιώκοντας µε
συνέπεια την καλύτερη δυνατή εκτέλεση εντολών, ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων δύναται να καταβάλει προµήθειες σε
χρηµατιστηριακές εταιρείες (broker-dealers) σε αναγνώριση των υπηρεσιών ανάλυσης που προσφέρουν, καθώς και
των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την εκτέλεση των εντολών. Οι συµφωνίες επιστροφής προµηθειών σε είδος (soft
commissions) υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων θα ενεργεί πάντοτε µε
γνώµονα το συµφέρον του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της Εταιρείας ∆ιαχείρισης κατά την κατάρτιση των εν λόγω
συµφωνιών, (ii) οι υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται θα σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητες και το
αντικείµενο του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, (iii) οι χρηµατιστηριακές προµήθειες που σχετίζονται µε τις συναλλαγές
χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα καταβάλλονται από το ∆ιαχειριστή Επενδύσεων σε χρηµατιστές
(broker-dealers) που είναι νοµικά και όχι φυσικά πρόσωπα, και (iv) ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων θα δίνει αναφορά στην
Εταιρεία ∆ιαχείρισης σχετικά µε τις συµφωνίες αυτές συµπεριλαµβανοµένης της φύσης των υπηρεσιών που δέχεται.

9.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση Μεριδίων που διανέµουν µέρισµα είτε δεν διανέµουν
µέρισµα, για κάθε µία από τις διαφορετικές Σειρές Μεριδίων στο εκάστοτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Τα Μερίδια που δεν διανέµουν µέρισµα κεφαλαιοποιούν τα συνολικά κέρδη τους, ενώ τα Μερίδια που διανέµουν
µέρισµα είναι δυνατό να καταβάλουν µέρισµα στους Μεριδιούχους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει
κατά καιρούς εάν οι διανοµές θα πραγµατοποιούνται µε τη µορφή µετρητών ή Μεριδίων τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή και για την περίοδο που προσδιορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο παρόν.
Εκτός αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µερίσµατα θα καταβάλλονται σε µορφή
µετρητών. Μόνο µε συγκεκριµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µερίσµατα θα επανεπενδύονται σε
Μερίδια της ίδιας Σειράς των ίδιων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων και οι επενδυτές θα ενηµερώνονται για τις
λεπτοµέρειες µέσω της βεβαίωσης καταβολής µερίσµατος. ∆εν επιβάλλεται προµήθεια διάθεσης στις επανεπενδύσεις
των µερισµάτων ή σε άλλες διανοµές
Ωστόσο, δεν θα πραγµατοποιούνται διανοµές αν έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου κάτω από τα 1.250.000 Ευρώ.
Μερίσµατα που δεν αναζητούνται εντός πέντε ετών από την ηµέρα που καθίστανται πληρωτέα, καταπίπτουν και
επιστρέφουν στο ενεργητικό της σχετικής Σειράς.
∆ε θα λογίζεται τόκος για το µέρισµα που έχει διανείµει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο φυλάσσεται για
λογαριασµό των δικαιούχων.

10.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ
10.1. Εταιρεία ∆ιαχείρισης

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται η εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., µία
ανώνυµη εταιρεία, που ανήκει στον όµιλο Eurobank Ergasias Α.Ε και έχει συσταθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο 15
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του Νόµου του 2010. Το αρχικό µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.200.000 Ευρώ. Το ενεργητικό του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζεται από το ενεργητικό της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2006 για αόριστη χρονική διάρκεια µε σκοπό να
διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης σήµερα διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF)
και το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds. Το καταστατικό της δηµοσιεύτηκε στην Mémorial C την 10η
Απριλίου 2006 και οι τροποποιήσεις του δηµοσιεύτηκαν στην Mémorial C την 19η Αυγούστου 2006 και την 23η
Οκτωβρίου 2012.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης ή οι διορισµένοι αντιπρόσωποί της µπορούν να διενεργούν διοικητικές, διαχειριστικές
πράξεις, καθώς και πράξεις προώθησης και πώλησης (marketing) για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και
των Μεριδιούχων, συµπεριλαµβανοµένων της αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής κινητών αξιών, και µπορεί να
ασκήσει όλα τα δικαιώµατα που άµεσα ή έµµεσα πηγάζουν από τα στοιχεία ενεργητικού του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Η πολιτική ανταµοιβών της Εταιρείας ∆ιαχείρισης είναι συνεπής, προάγει την αποτελεσµατική διαχείριση ρίσκου και
δεν επιτρέπει την ανάληψη αυτού που δεν συνάδει στο προφίλ ρίσκου, στους κανόνες και στο καταστατικό του υπό
διαχείριση Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Η πολιτική αµοιβών αντανακλά το στόχο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης για ορθή εταιρική διακυβέρνηση, για σταθερή και
µακροχρόνια δηµιουργία επιπρόσθετης αξίας για τους Μεριδιούχους και σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε προκειµένου να:
Υποστηρίξει ενεργά την επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας ∆ιαχείρισης στην αγορά που δραστηριοποιείται
Είναι ικανή να προσελκύσει, να αναπτύξει και διατηρήσει υψηλής απόδοσης και έχοντες κίνητρο υπαλλήλους.
Εντοπίζει και ονοµατίζει καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων. Για το λόγο αυτό η Εταιρέια ∆ιαχείρισης
έχει υλοποιήσει και τηρεί επαρκή διαχείριση της πολιτικής σύγκρουσης συµφερόντων.
Στους υπαλλήλους της Εταιρείας ∆ιαχείρισης προσφέρεται ένα ανταγωνιστικό και σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην αγορά,
πακέτο αµοιβών, το οποίο καθιστά το σταθερό µισθό ένα σηµαντικό συστατικό του συνολικού πακέτου. Επιπλέον, η
αξιολόγηση της απόδοσης έχει προσδιοριστεί σε ένα πλαίσιο πολλαπλών ετών, ανάλογο µε την προτεινόµενη στους
µεριδιούχους περίοδο διακράτησης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία
αξιολόγησης βασίζεται σε µακρύτερη περίοδο απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των επενδυτικών του κινδύνων
και ότι οι πραγµατικές πληρωµές των συστατικών της ανταµοιβής που συνδέονται µε την απόδοση έχουν κατανεµηθεί
την ίδια περίοδο.
Οι αρχές της πολιτικής αµοιβών αναθεωρούνται σε τακτική βάση και προσαρµόζονται στο εξελισσόµενο κανονιστικό
πλαίσιο.Η πολιτική αµοιβών έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.
Οι λεπτοµέρειες της πολιτικής αµοιβών µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
(www.eurobankfmc.lu). Έγχαρτο αντίγραφο της πολιτικής αµοιβών είναι διαθέσιµο χωρίς κόστος κατόπιν αιτήµατος.

10.2. ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε την εταιρεία Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως
Αµοιβαίων Κεφαλαίων («EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ.», ο «∆ιαχειριστής
Επενδύσεων») ως διαχειριστή επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων σε
καθηµερινή βάση υπό τον πλήρη έλεγχο και την τελική ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αγοράζει, πωλεί
κινητές αξίες και διαχειρίζεται µε κάθε άλλο τρόπο τα στοιχεία ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
σύµφωνα µε τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και τους περιορισµούς που εφαρµόζονται σε κάθε
Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο και µπορεί, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να εκχωρεί όλα ή µέρος
από τα καθήκοντά του. Σε αυτή την περίπτωση, το καταστατικό θα τροποποιείται.
Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι µία εταιρεία διαχείρισης απολύτως συµµορφούµενη µε
την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία ανήκει στον όµιλο Eurobank Ergasias Α.Ε, µε καταστατική έδρα στην Αθήνα. Η
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Οργανισµών
Συλλογικών Επενδύσεων, την παροχή υπηρεσιών discretionary asset management και την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών σύµφωνα µε το αρ. 4 (1 & 2) του Ελληνικού Νόµου 4099/2012. Υπόκειται στην εποπτεία της Ελληνικής
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε. Ε. Κ.»). Η Eurobank Asset Management ΑΕ∆ΑΚ είναι επίσης εξουσιοδοτηµένη από
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την Ε.Κ ως ∆ιαχειριστής Εναλλακτικών Επενδύσεων, σύµφωνα µε τον Ν.4209/2013, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την
2011/61/ Οδηγία της Ε.Ε.

Ο διορισµός του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων έγινε σύµφωνα µε Σύµβαση ∆ιαχείρισης Επενδύσεων µεταξύ της Εταιρείας
∆ιαχείρισης και του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, αόριστης χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
Μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγµή από κάθε µέρος µε ειδοποίηση που θα αποσταλεί από το ένα µέρος στο
άλλο τρεις µήνες πριν.

10.3. Θεµατοφύλακας και Φορέας Πληρωµών
Η Τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. διορίστηκε θεµατοφύλακας των στοιχείων ενεργητικού
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Θεµατοφύλακας»).
Ο Θεµατοφύλακας θα διεξάγει όλα τα καθήκοντα ενός θεµατοφύλακα αµοιβαίου κεφαλαίου που εδρεύει στο
Λουξεµβούργο. Συγκεκριµένα µετά από εντολή της Εταιρείας ∆ιαχείρισης ή του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, θα
εκκαθαρίζει όλες τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί.
Ο Θεµατοφύλακας θα αναλάβει τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και όλες τις
λειτουργίες σχετικές µε την καθηµερινή επίβλεψη και διεκπεραίωση των στοιχείων ενεργητικού του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Ο Θεµατοφύλακας θα αναλάβει τα παρακάτω:
Φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού
Καθήκοντα εποπτείας
Παρακολούθηση ταµειακών ροών
σύµφωνα µε τον Ν.2010, την Απόφαση 14/587 της CSSF και τη σύµβαση µε το Θεµατοφύλακα.

. Οι άλλες αρµοδιότητες το Θεµατοφύλακα θα είναι να:
∆ιασφαλίζει ότι η αγορά, έκδοση, εξαγορά, µετατροπή και ακύρωση των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή από την Εταιρεία
∆ιαχείρισης διενεργούνται σύµφωνα µε το Νόµο 2010 και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
∆ιασφαλίζει ότι η αξία των Μεριδίων υπολογίζεται σύµφωνα µε το Νόµο 2010 και τον Κανονισµό
Λειτουργίας.
Εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, εκτός κι αν αντιβαίνουν στο
ισχύον δίκαιο ή τον Κανονισµό Λειτουργίας.
∆ιασφαλίζει ότι για τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το
αντίτιµο αυτών καταβάλλεται εντός των συνηθισµένων χρονικών ορίων που προβλέπονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας και
∆ιασφαλίζει ότι η καταβολή µερισµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας.
Ο Θεµατοφύλακας είναι εξουσιοδοτηµένος να αναθέτει τα καθήκοντα φύλαξης σύµφνα µε τον Νόµο του 2010. Η
λίστα µε τους αντιπροσώπους (συµπεριλαµβανοµένων και των υπο-αντιπροσώπων) είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας ∆ιαχείρισης (www.eurobankfmc.lu).
Οι επενδυτές είναι ενήµεροι ότι ο Θεµατοφύλακας, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης και κάποιοι αντιπρόσωποι του
Θεµατοφύλακα είναι µέρος του ίδιου οµίλου, το οποίο έχει ορισµένα λειτουργικά πελονεκτήµατα ωστόσο ενδεχοµένως
να δηµιουργεί και πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. Επιπλέον, πιθανή σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκληθεί
από πρόβλεψη του Θεµατοφύλακα ή/και θυγατρικών του για άλλες υπηρεσίες προς το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή/και την
Εταιρεία ∆ιαχείρισης. Για παράδειγµα, σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να δηµιουργηθεί µεταξύ του Θεµατοφύλακα
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και κάποιου αντιπροσώπου αυτού, οποίος είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου και λαµβάνει αµοιβή για άλλη
υπηρεσία που προσφέρει στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή / και την Εταιρεία ∆ιαχείρισης.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, ο Θεµατοφύλακας έχει εφαρµόσει και
διατηρεί µία πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων, µε στόχο κυρίως να:
Εντοπίζει και αναλύει πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων
Καταγράφει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων.
Προκειµένου να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, ο Θεµατοφύλακας λαµβάνει µέτρα, χωρίς να
περιορίζεται σε αυτά, όπως να διατηρεί ξεχωριστές νοµικές οντότητες, διαχωρισµό καθηκόντων, διαφορετικές γραµµές
αναφοράς. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέτρα που λαµβάνονται δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί µε εύλογη
βεβαιότητα, ότι οι κίνδυνοι βλάβης των συµφερόντων των Μεριδιούχων δε θα αποκλείονται, ο Θεµατοφύλακας θα
ενηµερώνει τους Μεριδιούχους µέσω γνωστοποιήσεων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η πλέον επικαιροποιηµένη πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων που αναφέρθηκε παραπάνω µπορεί να αποκτηθεί,
χωρίς κόστος, κατόπιν αιτήµατος στο Θεµατοφύλακα. Επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του
Θεµατοφύλακα, των αντιπροσώπων και των υπο-αντιπροσώπων, την περιγραφή των καθηκόντων τους και την πιθανή
σύγκρουση συµφερόντων τους, τις υπηρεσίες φύλαξης που ανατείθενται από τον Θεµατοφύλακα και τις όποιες
συγκρούσεις συµφερόντων απορρέουν από αυτή, είναι διαθέσιµες στους επενδυτές χωρίς κόστος.

Η ευθύνη που θα φέρει ο Θεµατοφύλακας σχετικά µε τη ζηµία που ενδεχοµένως προκλήθηκε στην Εταιρεία
∆ιαχείρισης, στους Μεριδιούχους ή τρίτους ως αποτέλεσµα πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, θα
καθορίζεται κατά το δίκαιο του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου.
Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να παραιτηθεί από το διορισµό του οποτεδήποτε µε γραπτή ειδοποίηση που θα
γνωστοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης, εφόσον, ωστόσο, ότι η καταγγελία
υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ένας διάδοχος θεµατοφύλακας αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του
Θεµατοφύλακα εντός δύο µηνών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας και εφόσον, επιπλέον, τα καθήκοντα
του Θεµατοφύλακα όπως ορίζονται στο παρόν θα συνεχίσουν εφεξής για χρονικό διάστηµα που είναι
απαραίτητο για να επιτευχθεί η µεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο
διάδοχο θεµατοφύλακα.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει επίσης διορίσει την Τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. ως φορέα
πληρωµών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το Λουξεµβούργο, που είναι υπεύθυνος για την καταβολή των
µερισµάτων και του αντιτίµου του προϊόντος εξαγοράς.
Άλλοι τοπικοί φορείς πληρωµών θα διοριστούν για κάθε χώρα στην οποία το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διανέµεται
από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Θεµατοφύλακα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως θεµατοφύλακα
και φορέων πληρωµών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διέπονται από τη γραπτή Σύµβαση Θεµατοφύλακα και
Φορέων Πληρωµών που έχει συναφθεί µεταξύ του Θεµατοφύλακα και της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.

10.4. Φορέας ∆ιοίκησης και Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων
Η Τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. έχει επίσης διοριστεί ως φορέας διοίκησης (ο «Φορέας
∆ιοίκησης») και ως Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων (ο «Υπεύθυνος
Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων») του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
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Υπό την ιδιότητά της ως Φορέα ∆ιοίκησης, η Τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. είναι υπεύθυνη
για όλα τα διοικητικά καθήκοντα που απορρέουν από το δίκαιο του Λουξεµβούργου και συγκεκριµένα για την
τήρηση βιβλίων και τον υπολογισµό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού.
Υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η Τράπεζα Eurobank Private Bank
Luxembourg S.A. είναι επίσης υπεύθυνη για την επεξεργασία των αιτήσεων διάθεσης των Μεριδίων του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το χειρισµό αιτήσεων εξαγοράς και µετατροπής των Μεριδίων του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου, την αποδοχή αιτήσεων µεταβίβασης αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και τη φύλαξη του µητρώου των
Μεριδιούχων. Ο διορισµός του Φορέα ∆ιοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε Σύµβαση Αντιπροσώπου και Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων που
συνάφθηκε µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του Φορέα ∆ιοίκησης και Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου
Μεριδιούχων, αόριστης χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία υπογραφής. Μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε
στιγµή από κάθε µέρος µε ειδοποίηση που θα αποσταλεί από το ένα µέρος στο άλλο τρεις µήνες πριν.

10.5. ∆ιανοµείς
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε διανοµείς για τη διάθεση και προώθηση των
Μεριδίων οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε διάφορες χώρες παγκοσµίως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί εναλλακτικά να διορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια έναν κεντρικό διανοµέα. Ο κεντρικός
διανοµέας ή οι διανοµείς µπορεί/ρούν, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να συνάπτει/πτουν
συµβάσεις διανοµής Μεριδίων µε υπό-διανοµείς. Ο κεντρικός διανοµέας, οι διανοµείς και οι υπό-διανοµείς
αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ως «∆ιανοµείς».
Οι ∆ιανοµείς δύνανται να διενεργούν τη συλλογή αιτήσεων διάθεσης, εξαγοράς και µετατροπής και να
διενεργούν τις σχετικές πληρωµές για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, δύνανται, σύµφωνα µε το
ισχύον δίκαιο των χωρών, όπου τα Μερίδια διατίθενται και µε τη σύµφωνη γνώµη των αντίστοιχων
Μεριδιούχων, να παρέχουν υπηρεσία nominee (nominee service) διενεργώντας στο όνοµά τους συγκεντρωτικά
διαθέσεις/εξαγορές µεριδίων για λογαριασµό των Μεριδιούχων. Οι ∆ιανοµείς, αν υπάρχουν, µπορούν να
παρέχουν την υπηρεσία nominee (nominee service) σε επενδυτές µόνο εάν είναι (i) επαγγελµατίες του
χρηµατοοικονοµικού τοµέα και βρίσκονται σε χώρα που ανήκει στην FATF ή έχει υιοθετήσει κανόνες ισότιµους
µε τους επιβαλλόµενους από το δίκαιο του Λουξεµβούργου, προκειµένου να αποφευχθούν χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές µε σκοπό το ξέπλυµα χρήµατος ή (ii) επαγγελµατίες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα που αποτελούν
υποκατάστηµα ή πιστοποιηµένη θυγατρική εταιρεία επιτρεπόµενου ενδιάµεσου φορέα, όπως αναφέρεται στο
σηµείο (i), εφόσον ο φορέας αυτός, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή δυνάµει κανονιστικής ή
επαγγελµατικής υποχρέωσης, ή σύµφωνα µε την πολιτική του Οµίλου που ανήκει, είναι υποχρεωµένος να
επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις-διαδικασίες ταυτοποίησης στα υποκαταστήµατα και θυγατρικές εταιρείες της
που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης εφιστά την προσοχή των µεριδιούχων στο γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε µεριδιούχος θα
µπορεί να εξασκήσει πλήρως τα δικαιώµατά του απευθείας έναντι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µόνον εφόσον
είναι ο ίδιος εγγεγραµένος στο Μητρώο Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις που κάποιος
µεριδιούχος επενδύει στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο µέσω ενός ενδιαµέσου που επενδύει στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο
όνοµά του αλλά εκ µέρους του µεριδιούχου, µπορεί ενδεχοµένως να µην είναι πάντα εφικτό για τον µεριδιούχο
να ασκήσει άµεσα ορισµένα δικαιώµατά του έναντι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Συστήνεται στους µεριδιούχους
να ζητούν συµβουλευτική βοήθεια σχετικά µε τα δικαιώµατά τους.

10.6. Ελεγκτές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας
∆ιαχείρισης
Οι Ελεγκτές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο προβλεπόµενος από το νόµο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας
∆ιαχείρισης είναι η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Societe cooperative.

11.

ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
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Ο Κανονισµός Λειτουργίας διέπεται από το δίκαιο του Λουξεµβούργου και οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των
Μεριδιούχων, της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των
∆ικαστηρίων του Λουξεµβούργου.
Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης και ο Θεµατοφύλακας µπορούν, αλλά δεν
είναι υποχρεωµένοι, να υπόκεινται τόσο αυτοί όσο και το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων
των χωρών στις οποίες τα Μερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διανέµονται και πωλούνται, σε ό,τι αφορά τις
απαιτήσεις από επενδυτές µόνιµους κατοίκους των χωρών αυτών, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την διάθεση
και εξαγορά από τους Μεριδιούχους που είναι κάτοικοι των χωρών αυτών και τους νόµους των αντίστοιχων
χωρών.

12.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα Αγγλικά θα είναι η ισχύουσα γλώσσα του Κανονισµού Λειτουργίας και του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

13.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
13.1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Τα ακόλουθα δεν αποσκοπούν στο να παραθέσουν και να καλύψουν όλες τις φορολογικές συνέπειες του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή των κατηγοριών των επενδυτών του, ορισµένοι από τους οποίους µπορεί να υπόκεινται
σε ειδικούς κανόνες. Οι Μεριδιούχοι και οι υποψήφιοι επενδυτές είναι προτιµότερο να συµβουλεύονται το
νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο σχετικά µε την πιθανή φορολόγηση ή άλλες συνέπειες που µπορεί να
προκύψουν από την αγορά, συµµετοχή, πώληση, µετατροπή ή µε άλλο τρόπο διάθεση των Μεριδίων, σύµφωνα
µε το δίκαιο της χώρας σύστασης, εγκατάστασης, µόνιµης κατοικίας ή διαµονής τους, λαµβάνοντας υπόψιν
συγκεκριµένες συνθήκες. Οι ακόλουθες δηλώσεις σχετικά µε τη φορολογία βασίζονται στην ενηµέρωση που
έλαβε η Εταιρεία ∆ιαχείρισης αναφορικά µε το ισχύον δίκαιο και πρακτική κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Όπως και στην περίπτωση κάθε επένδυσης, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το
φορολογικό καθεστώς ή το προτεινόµενο, όπως θα ισχύει τη στιγµή που πραγµατοποιείται µια επένδυση στο
Αµοιβαίο Κεφάλαιο, θα διαρκεί για αόριστο χρονικό διάστηµα.

13.2. Φορολογία στο Λουξεµβούργο
Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε φορολογία
εισοδήµατος στο Λουξεµβούργο, ούτε τα µερίσµατα που καταβάλλει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε
φορολογική παρακράτηση στο Λουξεµβούργο. Παρόλα ταύτα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο
Λουξεµβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο "taxe d'abonnement"), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά
τρίµηνο, της τάξεως του 0.05 τοις εκατό, επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε
κυκλοφορία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριµήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, περιορίζεται
στο 0.01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που
προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, καθώς και των Υπό- Αµοιβαίων Κεφαλαίων που
επενδύουν αποκλειστικά σε ορισµένα βραχυπρόθεσµα µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και σε άλλα µέσα σύµφωνα µε
τον Κανονισµό της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου ∆ουκάτου.
Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 0% για το τµήµα του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται σε
άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεµβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε ετήσιο φόρο.
∆εν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ή άλλος φόρος στο Λουξεµβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων.
∆εν καταβάλλεται φόρος στο Λουξεµβούργο για την πραγµατοποιηθείσα ή µη υπεραξία κεφαλαίου των
επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Μολονότι η πραγµατοποιηθείσα υπεραξία κεφαλαίου του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου, είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, δεν εκτιµάται ότι θα φορολογηθεί σε άλλη χώρα, οι
Μεριδιούχοι πρέπει να έχουν υπόψη τους και να αναγνωρίσουν ότι η πιθανότητα αυτή, αν και µικρή, δεν
αποκλείεται τελείως.
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13.3. Μεριδιούχοι
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι Μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήµατος,
παρακράτηση φόρου ή φόρο κληρονοµιάς στο Λουξεµβούργο εκτός από αυτούς που διαµένουν, είναι µόνιµοι
κάτοικοι ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στο Λουξεµβούργο.
Οι Επενδυτές θα πρέπει να συµβουλεύονται το νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο σχετικά µε την πιθανή
φορολόγηση ή άλλες συνέπειες από την αγορά, κατοχή, µεταβίβαση ή πώληση των Μεριδίων του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας, µόνιµης κατοικίας ή διαµονής τους.

13.4. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Φορολογία του Εισοδήµατος από Αποταµιεύσεις
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2003/48/ΕΚ σχετικά µε τη
φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιουλίου 2005.

Στις 10 Νοεµβρίου 2015 το Συµβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να ανακαλέσει την Εγκύκλιο µε ηµ/νία ισχύος
την 1η Ιανουαρίου 2016 για το Λουξεµβούργο και την 1η Ιανουαρίου 2017 για την Αυστρία. Από αυτή την
ηµεροµηνία, το «Πρότυπο Κοινής Αναφοράς» (Common Reporting Standard – CRS), όπως περιγράφεται
παρακάτω, θα εφαρµοστεί στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του
Λουξεµβούργου. Ως εκ τούτου, από 1η Ιανουαρίου 2016, το Λουξεµβούργο δεν υπόκειται στο πλαίσιο της
Οδηγίας τηςΕΕ για τη φορολογία εισοδήµατος από αποταµεύσεις αλλά στο πλαίσιο του «Πρότυπου Κοινής
Αναφοράς» - CRS.
Μόνο η Αυστρία κατ’εξαίρεση θα εφαρµόσει περαιτέρω για µια µεταβατική περίοδο την Οδηγία τηςΕΕ για
τη φορολογία εισοδήµατος από αποταµεύσεις, µε σταδιακή εφαρµογή του CRS µέχρι το τέλος του 2018.
Καθώς η Ελβετία θα έιναι µέρος της δεύτερης φάσης του CRS, η συµφωνία περί Εισοδήµατος από
Αποταµιεύσεις που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας (παρόµοιες συµφωνίες έχουν συναφθεί
για την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο) θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2016. Μέχρι και τότε, η Ελβετία θα συνεχίσει να εφαρµόζει παρακράτηση φόρου σε πληρωµές
τοκοµεριδίων σε µη-κατοίκους (εκτός εάν ο επενδυτής έχει παραθέσει οικοειοθελώς στοιχεία) στο πλαίσιο
αυτής της συµφωνίας. Από 01 Ιανουαρίου 2017 θα µετατραπεί σε µία συµφωνία « Αυτόµατης Ανταλλαγής
Πληροφορίων». Η πρώτη αναφορά της Ελβετίας θα πραγµατοποιηθεί το Σεπτέµβριο του 2018 (η Ελβετία
είναι µέρος της δεύτερης φάσης του CRS).

13.5

Πράξη Φορολογικής Συµµόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασµών (FATCA)

Η «Πράξη Φορολογικής Συµµόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασµών» (FATCA), µέρος της από 2010
«Πράξης Υιοθέτησης Κινήτρων για επαναφορά της Απασχόλησης», έγινε νόµος των ΗΠΑ το 2010.
Απαιτεί από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα εκτός ΗΠΑ (ξένα Πιστωτικά Ιδρύµατα ή «FFIs») να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τους «Χρηµ/κούς Λογαριασµούς» που τηρούν «Ειδικώς οριζόµενα άτοµα των
ΗΠΑ», έµµεσα ή άµεσα, στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, (IRS) σε ετήσια βάση. Παρακράτηση φόρου
30% επιβάλλεται σε αµερικάνικη πηγή εισόδηµατος οποιουδήποτε «FFI» θα αποτύχει να συµµορφωθεί µε
την απάιτηση αυτή.
Στις 28 Μαρτίου 2014, το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου εισήλθε σε µία ∆ιακρατική Συµφωνία
(“IGA”) µε τις ΗΠΑ, η οποία µετατράπηκε σε Λουξεµβουριανό νόµο στο Νόµο Λουξεµβούργου της 24ης
Ιουλίου 2015 («Νόµος FATCA»). Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο οφείλει να συλλέξει πληροφορίες
προσπαθώντας να αναγνωρίσει τους άµεσους και έµµεσους Μεριδιούχους ή οµολογιούχος που είναι
«Ειδικώς οριζόµενα άτοµα των ΗΠΑ», φορείς µη αµερικάνικους µε εκπροσώπους που είναι «Ειδικώς
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οριζόµενα άτοµα των ΗΠΑ» και µη συµµετέχοντα «FFIs» (όπως προσδιορίζονται στο «IGA») για τους
σκοπούς FATCA («υπό αναφορά λογαριασµοί»). Κάποιες πληροφορίες ως προς τους υπό αναφορά
λογαριασµούς (συµπεριλαµβανοµένων ονοµαστικών και οικονοµικών πληροφοριών) θα ανοακοινωνονται
σε ετήσια βάση από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στις φορολογικές αρχές του Λουξεµβούργου, οι οποίες θα
ανταλλάσσουν αυτή την πληροφορία µε την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Καθώς το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις του Νόµου, δε θα υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου 30% αναφορικά µε το µερίδιό του σε πληρωµές συνδεοµένες µε επενδύσεις που είναι
ή θεωρούνται των ΗΠΑ.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε το Νόµο FATCA, η Εταιρεία
∆ιαχείρισης δύναται:
1.

2.

3.

Να απαιτήσει πληροφορίες ή έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου του W- 8 φορολογικού εντύπου,
του αναγνωριστικού GIIN (Global Intermediary Identification Number) κατά περίπτωση και
οποιουδήποτε άλλου έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου που να αποδεικνύει ή να αποκλείει το
καθεστώς του µεριδιούχου ή οµολογιούχου αναφορικά µε τo FATCA.
Να αναφέρει πληροφορίες Μεριδιούχου ή Οµολογιούχου και των τηρούµενων λογαριασµών του
στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο, στις φορολογικές αρχές του Λουξεµβούργου, εάν οι λογαριασµοί
θεωρούνται υποψήφιοι για αναφορά, σύµφωνα µε τον Νόµο FATCA.
Να αφαιρεί παρακρατηθέντα αµερικάνικο φόρο σε συγκεκριµένες πληρωµές προς Μεριδιούχο
από ή για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον Νόµο FATCA.

Οι επενδυτές θα ήταν προτιµότερο να ζητήσουν συµβουλή από επαγγελµατίες σχετικά µε τους Νόµους και
τους Κανονισµούς (ειδικότερα αυτούς που σχετίζονται µε τη φορολόγηση και συναλλαγµατικούς
ελέγχους) που εφαρµόζονται µε τη συµµετοχή, την απόκτηση και την πώληση Μετοχών στο τόπο
καταγωγής, διαµονής ή κατοικίας.

13.6

«Πρότυπο Κοινής Αναφοράς» (Common Reporting Standard - CRS)

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έλαβε εντολή από τις χώρες G8/G20
να αναπτύξει ένα διεθνές πρότυπο αναφοράς προκειµένου να επιτύχει στο µέλλον ολοκληρωµένη και
πολύπλευρη αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών (AEOI) σε διεθνή βάση. Το Πρότυπο Κοινής Αναφοράς
έχει ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη Οδηγία για τη ∆ιοικητική Συνεργασία (DAC 2) που υιοθετήθηκε
την 9η ∆εκεµβρίου 2014, και η οποία έγινε Νόµος του Λουξεµβούργου, µε τον νόµο 18 ∆εκεµβρίου 2015..
Το Πρότυπο Κοινής Αναφοράς θα απαιτεί τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε έδρα το Λουξεµβούργο να
αναγνωρίζουν τους πελάτες τους - κατόχους λογαριασµών (συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
Επενδυτικών Εταιρειών κατόχων µετοχών ή χρέους) και να καθορίζουν εάν αυτοί οικονοµικά υπάγονται
σε χώρα εκτός Λουξεµβούργου. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα Λουξεµβούργου θα
απαιτείται να λαµβάνει µία υπεύθυνη δήλωση για να δηµιουργηθεί το προφίλ του Προτύπου Κοινής
Αναφοράς ή/και η φορολογική έδρα των κατόχων λογαριασµών κατά το άνοιγµα των λογαριασµών τους.
Τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα Λουξεµβούργου θα χρειαστεί να προβούν στην πρώτη αναφορά των
πληροφοριών των οικονοµικών λογαριασµών που τηρούν για το 2016 σχετικά µε τους κατόχους τους και,
(σε κάποιες περιπτώσεις), σχετικά µε τα Πρόσωπα που ελέγχουν τους λογαριασµούς και που έχουν
φορολογική έδρα σε κάποια επικράτεια που εµπίπτει στη δικαιοδοσία Αναφοράς (ορίζονται σε ∆ιάταγµα
του Μεγάλου ∆ουκάτου) στις φορολογικές Αρχές του Λουξεµβούργου (Administration des contributions
directes), έως την 30η Ιουνίου 2017. Οι φορολογικές Αρχές του Λουξεµβούργου θα ανταλλάσσουν
αυτόµατα αυτές τις πληροφορίες µε τις αρµόδιες ξένες φορολογικές Αρχές από το τέλος Σεπτεµβρίου
2017.
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Προστασία δεδοµένων
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (DAC 2) απαιτεί τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ενηµερώνουν εκ των προτέρων κάθε ιδιώτη επενδυτή που υπόκειται σε αναφορά ότι θα συγκεντρώνονται
και θα αναφέρονται κάποιες πληροφορίες και θα πρέπει να του παρέχουν όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες σύµφωνα µε τον Νόµο 2 Αυγούστου 2002 όπως τροποποιήθηκε,που υλοποιεί την Οδηγία
95/46/CE για την προστασία δεδοµένων.
•

Σε αυτό το πλαίσιο, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ως Χρηµατοπιστωτικός Θεσµός Λουξεµβούργου που
υπόκειται σε Αναφορά θα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων.

•

Τα προσωπικά δεδοµένα πρόκειται να χρησιµοποιούνται για το σκοπό του Προτύπου Κοινής
Αναφοράς και της Οδηγίας για τη ∆ιοικητική Συνεργασία (CRS/DAC 2) / FATCA

•

Τα δεδοµένα πιθανόν να αποσταλούν στις φορολογικές αρχές Λουξεµβούργου και στις σχετικές
ξένες φορολογικές αρχές.

•

Για κάθε αίτηµα για πληροφορίες προς ιδιώτες κατόχους µετοχών ή χρέους, η απάντηση από
αυτούς θα είναι υποχρεωτική. Παράλειψη ή αποτυχία ανταπόκρισης µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τη µη ορθή ή διπλή αναφορά.

•

Κάθε ιδιώτης κάτοχος µετοχών ή χρέους που τα στοιχεία του έχουν αναφερθεί, έχει το δικαίωµα
πρόσβασης στα δεδοµένα/οικονοµικές πληροφορίες που θα έχουν αναφερθεί στις φορολογικές
αρχές του Λουξεµβούργου όπως και διόρθωσης αυτών των δεδοµένων.

14.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Κάθε λογιστικό έτος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Το πρώτο
λογιστικό έτος θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

15.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης δηµοσιεύει ετησίως µία λεπτοµερή πιστοποιηµένη από Ορκωτό Ελεγκτή έκθεση
σχετικά µε τις δραστηριότητες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τη διαχείριση του ενεργητικού του
εκφρασµένου σε ευρώ. Η έκθεση αυτή θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τους συγκεντρωτικούς
λογαριασµούς που σχετίζονται µε όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια, λεπτοµερή περιγραφή των στοιχείων
του ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και το πιστοποιητικό από τον Ορκωτό Ελεγκτή.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί επίσης να δηµοσιεύει ανεξάρτητες ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή
εκθέσεις για τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των διαφόρων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή
διαφορετικών οµάδων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων συµπεριλαµβανοµένης της λεπτοµερούς περιγραφής
των στοιχείων του ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων αυτών.
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης επιπλέον δηµοσιεύει εξαµηνιαίες µη ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή οικονοµικές
εκθέσεις, που συµπεριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού κάθε ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου και τον αριθµό των Μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν από την
τελευταία δηµοσίευση.
Τα προαναφερθέντα έντυπα θα διατίθενται στους Μεριδιούχους εντός τεσσάρων µηνών από το τέλος του
οικονοµικού έτους για τις ετήσιες εκθέσεις και εντός δύο µηνών για τις εξαµηνιαίες εκθέσεις από την
αντίστοιχη ηµέρα και αντίγραφα µπορούν να δοθούν δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο στα γραφεία του
Φορέα ∆ιοίκησης και της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.
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Η πρώτη οικονοµική έκθεση που θα δηµοσιευτεί θα είναι η ετήσια πιστοποιηµένη από Ορκωτό Ελεγκτή
έκθεση στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Κάθε άλλη οικονοµική πληροφορία, σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή την Εταιρεία ∆ιαχείρισης,
συµπεριλαµβανοµένου του περιοδικού υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου για κάθε Σειρά κάθε
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, των τιµών διάθεσης, εξαγοράς και µετατροπής των Μεριδίων και σχετικά µε
την αναστολή του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίων, θα διατίθεται στα γραφεία του Φορέα
∆ιοίκησης.
Οι µεριδιούχοι έχουν το δικάιωµα να καταθέσουν δωρεάν τα όποια παράπονά στην επίσηµη γλώσσα ή σε
µια από τις επίσηµες γλώσσες των χωρών που διατίθενατι τα Υπο Αµοιβαία Κεφάλαια.
Οι µερίδιουχοι έχουν το δικαίωµα να καταθέσουν τα παράπονά τους στα γραφεία της Εταιρείας
∆ιαχείρισης: 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg στον ιστότοπο της Εταιρείας ∆ιαχειρισης
(www.eurobankfmc.lu) ή / και στους κατά τόπους διανοµείς ή φορείς πληρώµής της χώρας διανοµής των
Υπο Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

16.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τα ακόλουθα έντυπα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου στα γραφεία της Εταιρείας
∆ιαχείρισης κατά τις ώρες λειτουργίας της:

(5)
(6)

Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και το Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (αντίγραφα
των οποίων διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης δωρεάν).
Ο Κανονισµός Λειτουργίας (αντίγραφα του οποίου διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας
∆ιαχείρισης δωρεάν).
Η Σύµβαση Θεµατοφύλακα και Φορέα Πληρωµών µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και της
Τράπεζας Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Η Σύµβαση Φορέα ∆ιοίκησης, Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβιβάσεων
Μεριδίων, µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και της Τράπεζας Eurobank Private Bank
(Luxembourg) S.A.
Η σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων.
Τις συµβάσεις µεταξύ του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων και πιθανών Υπο-∆ιαχειριστών.

(7)

Το καταστατικό ίδρυσης της Εταιρείας ∆ιαχείρισης.

(1)
(2)
(3)
(4)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS- EQUITY BLEND

(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)
2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του
κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο
αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010 και οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες.
∆ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και
µεταβιβάσιµα χρεόγραφα.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που
προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι
αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 90% MSCI AC World + 10% Eonia TR Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιθυµούν να συµµετέχουν σε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου
επενδύονται σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µεριδίων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε στόχο την επίτευξη
κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια
της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας
για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank I

- Eurobank
(USD)
- BancPost

-Postbank
- Postbank (BGN)

- Private
Banking Class
- Private Banking
Class (USD)

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές
και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τις Σειρές
Eurobank (USD) και Private Banking Class (USD) οι οποίες έχουν ως νόµισµα αναφοράς το
∆ολάριο ΗΠΑ (USD) και τη Σειρά Postbank (BGN) που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Βουλγαρικό
Lev (BGN).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία
Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Αµοιβή
∆ιαχείρισης
Προµήθεια
εξαγοράς

Euroba
nk I

Eurobank Eurobank Postban
(USD)
k

Postban
k (BGN)

Bancpost

Private
Banking
Class

Private
Banking
Class
(USD)

1%

2%

2%

3%

3%

3%

2%

2%

0,5%

1,5%

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες
∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
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-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Bancpost (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Postbank (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
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LU0272937516
LU0272937862
LU0647577252
LU0272939488
LU0272939215
LU0391048815
LU1102787212
LU1102787303

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL EMERGING
MARKETS

(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του
κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο
αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010 και οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες εταιριών που
έχουν συσταθεί, είναι εισηγµένες ή διαπραγµατεύονται στις α) Αναδυόµενες Αγορές, συµπεριλαµβανοµένων
των BRICs (Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας) β) Αγορές Νέων Συνόρων (Frontier Markets – δείτε
Σηµείωση) ή / και σε µετοχικές κινητές αξίες εταιριών που έχουν συσταθεί, είναι εισηγµένες ή
διαπραγµατεύονται σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κεφαλαίου αλλά αντλούν σηµαντικό τµήµα των εσόδων τους
από δραστηριότητες στις αντίστοιχες αγορές ή διατηρούν σηµαντική συµµετοχή σε τέτοιες εταιρίες.
∆ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων όπως παραπάνω που επενδύουν κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες ή µέσα
σταθερού εισοδήµατος εταιριών που έχουν συσταθεί, είναι εισηγµένες ή διαπραγµατεύονται σε οποιαδήποτε
γεωγραφική περιοχή που περιλαµβάνει τις Αναδυόµενες αγορές και τις αγορές Νέων Συνόρων επίσης.
Έτσι, για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει
σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων όπως παραπάνω που αναφορικά µε
τη χώρα ή το γεωγραφικό τους προσανατολισµό πληρούν όλες ή κάποιες από τις άνω περιγραφές.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισµών
Συλλογικών Επενδύσεων που επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και µεταβιβάσιµα
χρεόγραφα, που συµπεριλαµβάνουν και µετατρέψιµα χρεόγραφα.
Οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων στους οποίους µπορεί να επενδύσει το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο
µπορούν να είναι και µερίδια ανοιχτού τύπου ∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (∆ΑΚ - Exchange
Τraded Funds – ETFs).
Η επενδυτική έκθεση στις Αγορές Νέων Συνόρων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% των καθαρών στοιχείων
ενεργητικού του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που οι έµµεσες επενδύσεις µέσω Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων δεν είναι εφικτές ή είναι πολύ δαπανηρές, το Υπό - Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει άµεσα
σε µετοχικές κινητές αξίες ή άλλα µεταβιβάσιµα αξιόγραφα εταιριών όπως περιγράφονται στις δύο πρώτες
παραγράφους, που είναι εισηγµένες ή διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες Τοπικές ή/και ∆ιεθνείς Αγορές
Κεφαλαίου. Τέτοιες άµεσες επενδύσεις δεν θα µπορούν να ξεπερνούν συνολικά το 20% του καθαρού
ενεργητικού του Υπό - Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει κάποιες φορές ποσοστό µέχρι 50% των καθαρών στοιχείων του
ενεργητικού του απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Για λόγους ρευστότητας, είναι ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθούν στο
χαρτοφυλάκιο του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου, χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα πιο αναπτυγµένων
µετοχικών αγορών προκειµένου να αντισταθµιστεί το ρίσκο της µετοχικής έκθεσής του.
Σηµείωση: Αγορές Νέων Συνόρων (Frontier Markets) είναι ένας οικονοµικός όρος που αρχικά χρησιµοποιήθηκε
από το ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης το 1992. Πιο συχνά χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα
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υποσύνολο των Αναδυοµένων Αγορών που έχουν µικρή κεφαλαιοποίηση ή / και χαµηλή ετήσια συνολική αξία
συναλλαγών ή/και χαρακτηρίζονται από περιορισµούς που τις καθιστούν ακατάλληλες να συµπεριληφθούν
στους δείκτες των µεγαλύτερων Αναδυοµένων Αγορών αλλά ωστόσο έχουν επιδείξει µία σχετική εξωστρέφεια
και προσβασιµότητα προς τους ξένους επενδυτές και δεν βρίσκονται κάτω από ακραία οικονοµική και πολιτική
αστάθεια, παρότι ένας τέτοιος κίνδυνος δεν µπορεί να αποκλειστεί εξ’ ολοκλήρου.
Μία ενδεικτική λίστα ονοµάτων χωρών που περιλαµβάνονται σε αυτούς τους ορισµούς είναι: Αργεντινή,
Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μποτσουάνα, Βουλγαρία, Ακτή Ελεφαντοστού, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Ιορδανία,
Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λίβανος, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυρίκιος, Νιγηρία, Οµάν, Πακιστάν, Ρουµανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σρι Λάνκα, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Τυνησία, Ουκρανία, Βιετνάµ.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, κίνδυνοι που σχετίζονται µε
επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: MSCI EM Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιζητούν την προοπτική υψηλών αποδόσεων µέσα από τη συµµετοχή τους σε αµοιβαίο
κεφάλαιο, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µεριδίων
διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

6. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Eurobank (USD)

- Postbank

- BancPost

- Eurobank I

- Postbank (BGN)

- Interamerican

- Private Banking
Class (USD)

- Private Banking
Class

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές
και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τις Σειρές
Eurobank (USD) και Private Banking Class (USD) που έχουν ως νόµισµα αναφοράς το ∆ολάριο
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ΗΠΑ (USD) και τη Σειρά Postbank (BGN) που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Βουλγαρικό Lev
(BGN).
Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία
Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

-

Σειρά

Euroba
nk I

Eurob
ank

Eurobank
(USD)

Interamerican

Postbank

Postbank
(BGN)

BancPost

Private
Banking
Class

Αµοιβή
∆ιαχείριση
ς
Προµήθεια
εξαγοράς

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

2%

Private
Banking
Class
(USD)
2%

0,5%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%

2,5%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

7. Έξοδα και ∆απάνες
∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια
µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και
της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.
(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.
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8. ISIN codes
Eurobank (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Eurobank I (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Interamerican (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Bancpost (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Postbank (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS
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LU0316846335
LU0316845873
LU0647577500
LU0336553804
LU0316847143
LU0316846921
LU0391049201
LU1102787485
LU1102787568

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS- BALANCED BLEND
GLOBAL
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση
σε µέσο/µακροπρόθεσµο ορίζοντα µέσω µιας µεσαίου ρίσκου ισορροπηµένης επενδυτικής έκθεσης σε διάφορες
κατηγορίες επενδύσεων που περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα, αξιόγραφα εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας,
εµπορεύµατα και µετρητά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου
2010, συµπεριλαµβανοµένων και ∆.Α.Κ. (∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν
κυρίως σε α) µετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και αντίστοιχα
παράγωγα προϊόντα, γ) εµπορεύµατα µέσω αποδεκτών εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ)
τραπεζικές καταθέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων µε ευρύ και χωρίς περιορισµούς γεωγραφικό
προσανατολισµό.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (µέχρι 50% των
καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κυρίως επενδυτικοί κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε
τις επενδύσεις σε µετοχές, σε ακίνητη περιουσία (REITS), σε εµπορεύµατα και σε αξιόγραφα σταθερού
εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου
γίνεται χρήση αυτών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 40% MSCI AC World + 45% BofA ML EMU Broad Index + 10%

Bloomberg Commodity Index (πρώην DJUBS Index) + 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία
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του ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, µε ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς
και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

6. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank
- Eurobank I

- Eurobank (USD)
- Postbank

- Bancpost
- Private Banking Class

- Private Banking Class (USD)
- Interamerican

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς
επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά
Eurobank (USD) και Private Banking Class (USD) οι οποίες έχουν ως νόµισµα αναφοράς το
∆ολάριο ΗΠΑ (USD).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία
Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Euroba
nk
(USD)

BancPost

Postbank

Private
Banking
Class

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

2%

3%

3%

2%

Private
Banking
Class
(USD)
2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

1,5%

1,5%

2,5%

2,5%

0%

0%

Intera
meric
an
2%
1,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

7. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.
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Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα
ανωτέρω(*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.
Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

8. ISIN κωδικοί
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Bancpost (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Postbank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
Interamerican (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
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LU0347746173
LU0347746256
LU0647577336
LU0347746090
LU0347745878
LU1102787642
LU1102787725
LU1199652253

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS- BALANCED BLEND
EUROPE
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση
σε µέσο/µακροπρόθεσµο ορίζοντα µέσω µιας µεσαίου ρίσκου ισορροπηµένης επενδυτικής έκθεσης σε διάφορες
κατηγορίες επενδύσεων µε Ευρωπαϊκή εστίαση που περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα, αξιόγραφα
εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, εµπορεύµατα και µετρητά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου
2010, συµπεριλαµβανοµένων και ∆.Α.Κ. (∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν
κυρίως σε α) µετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και αντίστοιχα
παράγωγα προϊόντα, γ) εµπορεύµατα µέσω αποδεκτών εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ)
τραπεζικές καταθέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων. Το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι γεωγραφικά
προσανατολισµένο προς Ευρωπαϊκές επενδύσεις/αγορές.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (µέχρι 50% των
καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κυρίως επενδυτικοί κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε
τις επενδύσεις σε µετοχές, σε ακίνητη περιουσία (REITS), σε εµπορεύµατα και σε αξιόγραφα σταθερού
εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου
γίνεται χρήση αυτών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% MSCI Europe + 50% BofA ML EMU Broad Market Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία
του ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, µε ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς
και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.
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5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 1η Οκτωβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια της
µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για
τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6.2. σηµείο I στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

-

Eurobank

-

-

Eurobank I

Private
Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς
επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία
Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

-

Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

Private
Banking
Class
2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

1,5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα
ανωτέρω(*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.
Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
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LU1102788962
LU1102789002
LU1102789184

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS- BALANCED BLEND US
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση
σε µέσο/µακροπρόθεσµο ορίζοντα µέσω µιας µεσαίου ρίσκου ισορροπηµένης επενδυτικής έκθεσης σε διάφορες
κατηγορίες επενδύσεων µε εστίαση στις ΗΠΑ που περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα, αξιόγραφα εκµετάλλευσης
ακίνητης περιουσίας, εµπορεύµατα και µετρητά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου
2010, συµπεριλαµβανοµένων και ∆.Α.Κ. (∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν
κυρίως σε α) µετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και αντίστοιχα
παράγωγα προϊόντα, γ) εµπορεύµατα µέσω αποδεκτών εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ)
τραπεζικές καταθέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων. Το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι γεωγραφικά
προσανατολισµένο προς επενδύσεις/αγορές της Βορείου Αµερικής.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (µέχρι 50% των
καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κυρίως επενδυτικοί κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε
τις επενδύσεις σε µετοχές, σε ακίνητη περιουσία (REITS), σε εµπορεύµατα και σε αξιόγραφα σταθερού
εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου
γίνεται χρήση αυτών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% MSCI USA + 50% BofA ML US Broad Market Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία
του ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, µε ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς
και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.
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5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 1η Οκτωβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια της
µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για
τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6.2. σηµείο I στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

-

Eurobank

-

Eurobank
(USD)

-

-

Eurobank I

-

Private
Banking Class

Private
Banking Class
(USD)

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς
επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά
Eurobank (USD) και Private Banking Class (USD) οι οποίες έχουν ως νόµισµα αναφοράς το
∆ολάριο ΗΠΑ (USD).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία
Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Eurobank
(USD)

Private
Banking
Class

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

2%

2%

Private
Banking
Class
(USD)
2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

1,5%

1,5%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
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-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα
ανωτέρω(*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.
Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
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LU1102789267
LU1102789341
LU1102789424
LU1102789697
LU1102789770

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξιών µέσω της µακροπρόθεσµης
κεφαλαιακής απόδοσης. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφαλαίο θα επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) όπως αυτοί περιγράφονται στο
αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου του 2010, οι οποίοι επενδύουν σε µετοχικές αξίες εταιριών αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας (REITS, κ.α.) που κατά κύριο λόγο βρίσκονται σε αναπτυγµένες χώρες, µε έµφαση στην
Βόρεια Αµερική / ΗΠΑ, ή όπου αντλούν σηµαντικό τµήµα των εσόδων τους από δραστηριότητες στις
αντίστοιχες αγορές. Οι επενδύσεις σε µερίδια άλλων Ο.Σ.Ε., όπως αυτοί περιγράφονται από το ανωτέρω, δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το 30% του καθαρού ενεργητικού του Υπο-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται
στο άρθρο 46 (2) του Νόµου του 2010. Εν δυνάµει, Ο.Σ.Ε. µπορούν επίσης να είναι και ∆.Α.Κ.
(∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ή ETF’s) τα οποία τελούν υπό διαπραγµάτευση σε οποιαδήποτε
κατάλληλη οργανωµένη αγορά.
∆ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) όπως αυτοί ορίζονται από τα παραπάνω που επενδύουν κυρίως σε
διεθνείς µετοχικές αγορές, σε διεθνείς µετοχικές αξίες εταιριών που σχετίζονται µε τον κλάδο των Ακινήτων
καθώς και σε διεθνείς µετοχικές αξίες εταιριών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας διεθνών/παγκόσµια ΑΕΕΑΠ
(REITS).
Επιπροσθέτως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) που επενδύουν απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα
διαχείρισης διαθεσίµων.
Σε περίπτωση που οι έµµεσες επενδύσεις µέσω των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων (Ο.Σ.Ε) όπως ορίζεται παραπάνω, δεν είναι εφικτές ή είναι υπερβολικά δαπανηρές, ή περιορίζονται
από το µέγεθος των Ο.Σ.Ε., το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει άµεσα σε µετοχικές κινητές αξίες
ή µετατρέψιµους σε µετοχές τίτλους ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες στον
κλάδο των ακινήτων στις ΗΠΑ και/ή στην Ευρώπη. Τέτοιες άµεσες επενδύσεις δεν µπορούν να ξεπερνούν
συνολικά το 20% του καθαρού ενεργητικού του Υπο-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που αφορούν το Υπο-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις σε
ακίνητα (REITS), µετοχές, και σε οµόλογα, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός
κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπου αυτά χρησιµοποιούνται. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR).
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Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index + 50% FTSE
EPRA/NAREIT N America Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα
στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
(ΟΣΕ) όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010 της αγοράς Ακίνητης Περιουσίας και
στοχεύουν σε κεφαλαιακά κέρδη από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 22η Ιουνίου 2010. Κατά τη διάρκεια της
µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για
τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 6.2, σηµείο Ι τους παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 12 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank

- Eurobank I

- Postbank

- Interamer
ican

- Bancpost

- Eurobank
(USD)

- Eurobank I
(USD)

- Postbank
(USD)

- Interamer
ican
(USD)

- Bancpost
(USD)

- Private
Banking
Class
- Private
Banking
Class (USD)

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» (I) στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές
και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τις Σειρές µε
την ένδειξη USD οι οποίες έχουν ως νόµισµα αναφοράς το ∆ολάριο ΗΠΑ (USD)

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αµοιβή
∆ιαχείρισης

Eurobank
I
2%

Eurobank Postbank
3%

3%

Bancpost

Interamerican

Private Banking Class

3%

3%

3%
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Προµήθεια
εξαγοράς

Σειρά

0,5%

Eurobank
I (USD)

Αµοιβή
∆ιαχείρισης
Προµήθεια
εξαγοράς

1,5%

2,5%

Eurobank Postbank
(USD)
(USD)

2,5%

2,5%

0%

Bancpost
(USD)

Interamerican
(USD)

Private Banking
Class (USD)

2%

3%

3%

3%

3%

3%

0,5%

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds - Real Estate
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Real Estate
Eurobank I (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
Postbank (LF) Fund of Funds - Real Estate
Postbank (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
Bancpost (LF) Fund of Funds - Real Estate
Bancpost (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
Interamerican (LF) Fund of Funds - Real Estate
Interamerican (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
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LU0517847660
LU0517848049
LU0517848395
LU0517848551
LU0517849104
LU0517849369
LU0517849526
LU0517849872
LU0517850029
LU0517850375
LU1102787998
LU1102788020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS - DYNAMIC FIXED
INCOME
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να µεγιστοποιήσει τη συνολική του απόδοση
επενδύοντας σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο Αµοιβαίων Κεφαλαίων σταθερού εισοδήµατος ενεργητικής
διαχείρισης. Πιο συγκεκριµένα, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του
πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων όπως περιγράφονται στο
αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010, τα οποία επενδύουν κυρίως σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήµατος και σε
αντίστοιχα µε αυτά παράγωγα προϊόντα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική κατανοµή τους, το νόµισµα
αποτίµησης, την κλαδική έκθεση, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα που τα χαρακτηρίζει.
∆ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα χρηµαταγοράς.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, οι
κίνδυνοι αντισυµβαλλοµένων και αγοράς καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στα
σηµεία (i), (iii) και (vi) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (relative VAR).
Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: GBMI Index (Merrill Lynch’s Global Broad Market Index).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία του
ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σταθερού εισοδήµατος και στοχεύουν να επωφεληθούν από την
ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 10η Σεπτεµβρίου 2012. Κατά τη διάρκεια
της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της
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αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6.2. σηµείο Ι στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Private Banking
DIS
- Eurobank I

- Eurobank (USD)
- Postbank

- Bancpost
- Private Banking Class

- Private Banking Class (USD)
- Eurobank (DIS)

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τις Σειρές
Eurobank (USD) και Private Banking Class (USD) οι οποίες έχουν ως νόµισµα αναφοράς το
∆ολάριο ΗΠΑ (USD).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank
I

Αµοιβή
∆ιαχείρισης
Προµήθεια
εξαγοράς

Eurobank Eurobank
(USD)

Postb
ank

Bancpo
st

Private
Banking
Class

Private
Banking
Class
(USD)

Euroba
nk DIS

Private
Banking
DIS

1.0%

2.0%

2.0%

3.0%

3.0%

2.0%

2.0%

2%

2%

0.50%

1.5%

1.5%

2.5%

2.5%

0%

0%

1.5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank I, Eurobank, Eurobank (USD), Bancpost, Postbank, Private Banking Class και
Private Banking Class (USD) δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank DIS και Private Banking DIS διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην
ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα
ανωτέρω(*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

9. ISIN κωδικοί
Eurobank (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Postbank (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Bancpost (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Eurobank DIS (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income
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LU0818622226
LU0818624511
LU0818624784
LU0818625328
LU0818625757
LU1102788459
LU1102788533
LU1195534661
LU1195534745

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)
2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε µεσαίο / µακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας
µία συντηρητική, ισορροπηµένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαµβάνουν µετοχές,
οµόλογα, ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα και ρευστά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010
συµπεριλαµβάνοντας ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆.Α.Κ. ή ETF’s) που επενδύουν κυρίως σε 1)
µετοχικές κινητές αξίες και παράγωγα µέσα σχετιζόµενα µε αυτές, 2) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και παράγωγα
µέσα σχετιζόµενα µε αυτά, 3) εµπορεύµατα µέσω επιτρεπόµενων επενδυτικών µέσων και παραγώγων µέσων
σχετιζοµένων µε αυτά και 4) τραπεζικές καταθέσεις ή/και µέσα χρηµαταγοράς.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί και θα επενδύει κάποιες φορές (µέχρι ποσοστού 50% των
καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, σε ακίνητη περιουσία (εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή REITS), σε εµπορεύµατα
και σε αξίες σταθερού εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί
κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει
επιλεγεί για τον υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 10% MSCI AC World + 25% BofA ML EMU Broad Market

Index + 65% Eonia TR Index (DBDCONIA Index).
.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις µέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του
ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε µερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων
επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την
ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Σεπτεµβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια
της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της

67

αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank DIS

- Eurobank I
- Postbank (BGN)

- Bancpost (RON)
- Private Banking DIS

- Private Banking Class
- Interamerican

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Οι Σειρές µε τον όρο «Ι» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
- Όλες οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τις Σειρές
Postbank (BGN) Class που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Βουλγαρικό Λέβα (BGN) και Bancpost
(RON) που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ρουµανικό Λέι (RON).
- Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank
I

Eurobank

Interame
rican

Postbank
(BGN)

Bancpost
(RON)

Private
Bankin
g Class

Eurob
ank
DIS

Private
Banking
DIS

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0.5%

1.5%

1.5%

1.5%

2.5%

0%

1.5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank I, Eurobank, Postbank (BGN), Bancpost (RON) και Private Banking Class δεν
διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank DIS και Private Banking DIS διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην
ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες
∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%
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-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds – Global Low
Eurobank I (LF) Fund of Funds – Global Low
Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds – Global Low
Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds – Global Low
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low
Eurobank DIS (LF) Fund of Funds – Global Low
Interamerican (LF) Fund of Funds – Global Low
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds – Global Low
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LU0956610256
LU0956610413
LU1199652337
LU0956610769
LU1102788616
LU1195533937
LU1244597024
LU1195534158

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEDIUM
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)
2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε µεσαίο / µακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας
µία µεσαίου ρίσκου, ισορροπηµένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαµβάνουν µετοχές,
οµόλογα, ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα και ρευστά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010
συµπεριλαµβάνοντας ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆.Α.Κ. ή ETF’s) που επενδύουν κυρίως σε 1)
µετοχικές κινητές αξίες και παράγωγα µέσα σχετιζόµενα µε αυτές, 2) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και παράγωγα
µέσα σχετιζόµενα µε αυτά, 3) εµπορεύµατα µέσω επιτρεπόµενων επενδυτικών µέσων και παραγώγων µέσων
σχετιζοµένων µε αυτά και 4) τραπεζικές καταθέσεις ή/και µέσα χρηµαταγοράς.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί και θα επενδύει κάποιες φορές (µέχρι ποσοστού 50% των
καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, σε ακίνητη περιουσία (εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή REITS), σε εµπορεύµατα
και σε αξίες σταθερού εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί
κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει
επιλεγεί για τον υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 30% MSCI AC World + 55% BofA ML EMU Broad Market

Index + 15% Eonia TR Index (DBDCONIA Index).
4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις µέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του
ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε µερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων
επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την
ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Σεπτεµβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια
της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της
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αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Eurobank I

- Eurobank DIS

- Private Banking DIS

- Bancpost (RON)

- Private Banking Class
- Postbank (BGN)

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Ι» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Όλες οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά
Bancpost (RON) που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ρουµανικό Λέι (RON) και τη Σειρά Postbank
(BGN), που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Βουλγαρικό Λέβα (BGN).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank
I

Eurobank

Bancpost
(RON)

Private
Bankin
g Class

Eurobank
DIS

Private
Banking
DIS

Postbank
(BGN)

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

2%

2,5%

0%

2%

0%

2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank I, Eurobank, Bancpost (RON), Private Banking Class και Postbank (BGN)
δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank DIS και Private Banking DIS διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην
ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες
∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί
Eurobank (LF) Fund of Funds – Global Medium
Eurobank I (LF) Fund of Funds – Global Medium
Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds – Global Medium
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium
Eurobank DIS (LF) Fund of Funds – Global Medium
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds – Global Medium
Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds – Global Medium
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LU0956610843
LU0956611064
LU0956611148
LU1102788707
LU1195534232
LU1195534315
LU1334637631

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL HIGH
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)
2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε µεσαίο / µακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας
µία δυναµική, ισορροπηµένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαµβάνουν µετοχές,
οµόλογα, ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα και ρευστά διαθέσιµα.
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010
συµπεριλαµβάνοντας ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆.Α.Κ. ή ETF’s) που επενδύουν κυρίως σε 1)
µετοχικές κινητές αξίες και παράγωγα µέσα σχετιζόµενα µε αυτές, 2) µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και παράγωγα
µέσα σχετιζόµενα µε αυτά, 3) εµπορεύµατα µέσω επιτρεπόµενων επενδυτικών µέσων και παραγώγων µέσων
σχετιζοµένων µε αυτά και 4) τραπεζικές καταθέσεις ή/και µέσα χρηµαταγοράς.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί και θα επενδύει κάποιες φορές (µέχρι ποσοστού 50% των
καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, σε ακίνητη περιουσία (εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή REITS), σε εµπορεύµατα
και σε αξίες σταθερού εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί
κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει
επιλεγεί για τον υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 65% MSCI AC World + 30% BofA ML EMU Broad Market

Index + 5% Eonia TR Index (DBDCONIA Index).
.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις µέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του
ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε µερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων
επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την
ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Σεπτεµβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια
της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της
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αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank DIS

- Eurobank I
- Bancpost (RON)
- Private Banking DIS

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Ι» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Όλες οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά
Bancpost (RON) που έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ρουµανικό Λέι (RON).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank
I

Eurobank

Bancpost
(RON)

Private
Banking
Class

Eurobank
DIS

Private
Banking
DIS

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

3%

2%

2%

2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

2%

2,5%

0%

2%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank I, Eurobank, Bancpost (RON) και Private Banking Class δεν διανέµουν
µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου).
Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank DIS και Private Banking DIS διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην
ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες
∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί
Eurobank (LF) Fund of Funds – Global High
Eurobank I (LF) Fund of Funds – Global High
Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds – Global High
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High
Eurobank DIS (LF) Fund of Funds – Global High
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds – Global High

75

LU0956611494
LU0956611577
LU0956611734
LU1102788889
LU1195534406
LU1195534588

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS - TACTICAL
ALLOCATION
(το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτηµα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το
πλήρες κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τον Κανονισµό Λειτουργίας.
1. Νόµισµα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε ελκυστικές µεσο-µακροπρόθεσµες αποδόσεις κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, µέσω της διασποράς σε διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων που περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα,
εµπορεύµατα, ακίνητη περιουσία, συνάλλαγµα και ρευστά διαθέσιµα. Σε κάθε χρονική στιγµή, το Υπό-Αµοιβαίο
Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόµου 2010 και σε βοηθητική
βάση, σε άλλες κινητές αξίες, συµπεριλαµβάνοντας Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή / και
∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆.Α.Κ. / ETF’s) που παρέχουν έκθεση ή αντιστάθµιση στις άνω
αναφερόµενες κατηγορίες επενδύσεων µε στόχο την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού του Υπό – Αµοιβαίου
Κεφαλαίου.
Επιπλέον, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί και θα επενδύει κάποιες φορές (µέχρι ποσοστού 50% των
καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς.
Το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει µέσω µίας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί για
να ανταποκρίνεται σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον αγορών. Η επενδυτική προσέγγιση που
υιοθετείται δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του κινδύνου από τη µεταβλητότητα των αγορών. Καθώς το
Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι συνδεµένο µε ένα δείκτη αναφοράς, θα αυξήσει την έκθεσή του σε στοιχεία
ενεργητικού που εµπεριέχουν µεγαλύτερου βαθµού επενδυτικό κίνδυνο όταν η σχέση ρίσκου / απόδοσης
αναµένεται να είναι επαρκώς επωφελής, ενώ θα επιβάλλει σύνεση όταν οι επενδυτικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί και
η προβλεψιµότητα είναι χαµηλή. Το Υπό – Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσθέσει υπεραξία µέσω: α)
Τακτικής Ανακατανοµής των Επενδύσεων, συµπεριλαµβάνοντας την απόκτηση θέσεων που εκφράζουν την
προτίµησή µας σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές και κλάδους, β) Επιλογής Αξιών / Αµοιβαίων
Κεφαλαίων επωφελούµενο από τη χρήση µοντέλων επιλογής αµοιβαίων κεφαλαίων, γ) αποφάσεων σχετικά µε
τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων.
Ρευστά διαθέσιµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται µε επενδύσεις
σε µετοχικές αξίες, σε ακίνητη περιουσία (εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή REITS), σε εµπορεύµατα
και σε αξίες σταθερού εισοδήµατος, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί
κίνδυνοι, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην
ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η συνολική έκθεση του Υπό – Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Απόλυτης Αξίας σε
Κίνδυνο (Absolute VAR).
∆εν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόµενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
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Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 100%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον
υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία
του ενεργητικού επενδύονται σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, µε ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς
και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 10η Ιουλίου 2015. Κατά τη διάρκεια της
µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για
τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που
ορίζονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί
του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου:

- Interamerican I
- Interamerican
Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Οι Σειρές µε τον όρο «Θεσµικοί» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

-

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR).

-

Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ∆ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Interamerican I

Interamerican

Αµοιβή
∆ιαχείρισης

1%

2%

Προµήθεια
εξαγοράς

0,5%

1,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα
που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
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Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ∆ιανοµής
Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

8. Έξοδα και ∆απάνες

∆απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προµήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προµήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προµήθεια µετατροπής:

∆εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης
που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που
αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές ∆απάνες:
-

Αµοιβή ∆ιαχείρισης:

Βλ. Πίνακα
ανωτέρω(*)

-

Αµοιβή Θεµατοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αµοιβές ∆ιαχείρισης µπορούν να εφαρµοστούν και στα δύο επίπεδα (Αµοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αµοιβών διαχείρισης για
το τµήµα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.
Tο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται µε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται
στην ενότητα «Έξοδα και ∆απάνες του Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα,
τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων,
καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί

Interamerican (LF) Fund of Funds - Tactical Allocation
Interamerican I (LF) Fund of Funds - Tactical Allocation
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LU1244597297
LU1244597370

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (LF) FUND OF FUNDS ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds (εφεξής «(LF) Fund of Funds Αµοιβαίο Κεφάλαιο»)
διατίθενται στην Ελλάδα µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής
«Eurobank»). Επιπροσθέτως των αναφεροµένων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στο Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες
για τους Επενδυτές» του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds, σχετικώς µε τη διάθεση των µεριδίων του
στην Ελλάδα αναφέρονται συµπληρωµατικώς τα ακόλουθα:
Α. Απόκτηση Μεριδίων
Πριν από την υποβολή αίτησης για την απόκτηση µεριδίων, ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει δωρεάν, από
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω καταστήµατα, το Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds. Μπορεί επιπλέον να ζητήσει και να παραλάβει, επίσης δωρεάν, το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τον Κανονισµό και τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες ή εξαµηνιαίες εκθέσεις του. Στη
συνέχεια, αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, πρέπει να υποβάλει στην Eurobank αίτηση για την απόκτηση
µεριδίων συγκεκριµένου επενδυτικού τµήµατος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds (εφεξής «(LF)
Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο») και να καταβάλει το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση των
µεριδίων ορίζοντας πληρεξούσιο/ους εκπροσώπησης, εφόσον το επιθυµεί. Την ανωτέρω αίτηση η Eurobank
διαβιβάζει στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. (η οποία έχει δικαίωµα να αποδέχεται αιτήσεις
απόκτησης µεριδίων (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων) και καταθέτει το εισπραχθέν ποσό στον
λογαριασµό του (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα µερίδια διατίθενται στην τιµή διάθεσης που
ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής στην Eurobank της ανωτέρω αίτησης, εφόσον αυτή είναι πλήρως εργάσιµη
ηµέρα για τις τράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λουξεµβούργο (εφεξής «Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα»),
άλλως στην τιµή διάθεσης που θα ισχύει την πρώτη Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα. Η τιµή διάθεσης υπολογίζεται κάθε
Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα ισούται µε την καθαρή τιµή του µεριδίου του (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίου
Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας πλέον τυχόν προµήθειας διάθεσης και δηµοσιεύεται στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο
της µεθεπόµενης ηµέρας.
Β. Εξαγορά Μεριδίων
Για την εξαγορά µεριδίων, ο µεριδιούχος πρέπει να υποβάλει στην Eurobank αίτηση εξαγοράς. Εφόσον επιθυµεί
την εξαγορά µερικών µόνο µεριδίων (µερική εξαγορά), στην ανωτέρω αίτηση ορίζει είτε τον ακριβή αριθµό των
µεριδίων που επιθυµεί να εξαγοραστούν είτε το ποσό που επιθυµεί να εισπράξει από την εξαγορά. Την ανωτέρω
αίτηση η Eurobank διαβιβάζει στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A., η οποία αποδέχεται τις αιτήσεις
εξαγοράς µεριδίων (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Τα µερίδια εξαγοράζονται στην τιµή
εξαγοράς που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής στην Eurobank της ανωτέρω αίτησης, εφόσον αυτή είναι Κοινή
Εργάσιµη Ηµέρα, άλλως στην τιµή εξαγοράς που θα ισχύει την πρώτη Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα. Η τιµή εξαγοράς
υπολογίζεται κάθε Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα, ισούται µε την καθαρή τιµή του µεριδίου του (LF) Fund of Funds
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας µείον τυχόν προµήθεια εξαγοράς και δηµοσιεύεται στον ελληνικό
ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας. Η αξία των εξαγορασθέντων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο
µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησής του για την εξαγορά, εφόσον αυτή είναι
Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα, άλλως από την πρώτη Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα.
Γ. Μετατροπή Μεριδίων
Για την µετατροπή µεριδίων ενός (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µερίδια άλλου (LF) ΥπόΑµοιβαίου Κεφαλαίου, ο µεριδιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση µετατροπής. Εφόσον επιθυµεί τη µετατροπή
µερικών µόνο µεριδίων (µερική µετατροπή), στην ανωτέρω αίτηση ορίζει είτε τον ακριβή αριθµό των µεριδίων
που επιθυµεί να µετατραπούν είτε το ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των µετατρεπόµενων µεριδίων.
Την ανωτέρω αίτηση η Eurobank διαβιβάζει στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A., η οποία έχει
δικαίωµα να αποδέχεται αιτήσεις µετατροπής µεριδίων (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η
µετατροπή πραγµατοποιείται µε βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου καθενός από τα συµµετέχοντα στη
µετατροπή (LF) Fund of Funds Υπό-Αµοιβαία Κεφαλαία που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής στην Eurobank
της ανωτέρω αίτησης (µείον τυχόν προµήθεια µετατροπής), εφόσον αυτή είναι Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα, άλλως
στην καθαρή τιµή που θα ισχύει την πρώτη Κοινή Εργάσιµη Ηµέρα. Η καθαρή τιµή υπολογίζεται κάθε Κοινή
Εργάσιµη Ηµέρα και δηµοσιεύεται στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας.
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∆. Φορολογικό Καθεστώς
Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τα κέρδη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds
καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι µεριδιούχοι του από την εξαγορά των µεριδίων σε τιµή ανώτερη
της τιµής κτήσης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση του
εισοδήµατος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι επενδυτές εξαρτάται από τη φορολογική νοµοθεσία στην οποία
υπόκειται κάθε επενδυτής. Οι επενδυτές, σε περίπτωση που έχουν αµφιβολίες ως προς τη φορολογική νοµοθεσία
στην οποία υπόκεινται, οφείλουν να ζητούν συµβουλές ή/και πληροφορίες από το νοµικό ή φορολογικό τους
σύµβουλο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 – ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αµοιβαίο Κεφάλαιο : Fond Commun de Placement (FCP)
Αµοιβή ∆ιαχείρισης : Management Fee
Αµοιβή Θεµατοφύλακα : Depository Fee
∆ιανοµέας : Distributor
∆ιαχειριστής Επενδύσεων : Investment Manager
Εταιρεία ∆ιαχείρισης : Fund Management Company
Επιτρεπόµενες Επενδύσεις : Eligible Assets
Eποπτικές Αρχές Λουξεµβούργου : CSSF
Εργάσιµη Ηµέρα : Business Day simultaneously in Lux and Greece
Ηµέρα µετατροπής : Conversion Day
Ηµέρας Αποτίµησης : Valuation Day
Θεµατοφύλακας : Custodian
Καθαρή Αξία Μεριδίου : Net Asset Value per Unit
Κανονισµός Λειτουργίας : Management Regulations
Μερίδια : Units
Μεριδιούχοι : Unit holders
Νόµισµα Αναφοράς : Reference Currency
ΟΟΣΑ : OECD
Ορκωτοί Ελεγκτές : Auditors
ΟΣΕΚΑ : UCITS
Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) : Initial Offering Period
Προµήθεια ∆ιάθεσης : Sales Charge
Προµήθεια Εξαγοράς : Redemption Charge
Προµήθεια Μετατροπής: Conversion Charge
Σειρά Μεριδίων : Class
Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων : Registrar & Transfer Agent
Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο : Sub Fund
Υπό-∆ιαχειριστής Επενδύσεων : Sub Investment Manager
Φορέας ∆ιοίκησης : Administrative Agent
Φορέας Πληρωµών Λουξεµβούργου : Paying Agent for Luxembourg
Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων : Cut-off Time
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