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ΑΡΘΡΟ 1: Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΕΩ & ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

1. Θ  Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχειρίςεωσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων με τθν επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», (εφεξισ 

«ΑΕΔΑΚ»), με ζδρα τθν Ακινα και ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο, που ανζρχεται ςιμερα ςε πεντακόςιεσ 

εβδομιντα μία χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα ευρϊ (EUR 571.540), ςυςτάκθκε νόμιμα κατόπιν αδείασ που χορθγικθκε με τθν 

Απόφαςθ 7/175/9-11-1999 του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (εφεξισ «Ε.Κ.»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ με Α. Γ.Ε.ΜΘ. 003581901000. Σκοπόσ τθσ 

ΑΕΔΑΚ είναι θ διαχείριςθ ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμζνων βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/65/ΕΚ, κακϊσ και άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν 

επενδφςεων που δεν καλφπτονται από τθν ωσ άνω Οδθγία, για τουσ οποίουσ θ ΑΕΔΑΚ υπόκειται ςε προλθπτικι εποπτεία και 

τα μερίδια των οποίων δεν επιτρζπεται να διατίκενται ςε άλλα κράτθ – μζλθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και τισ διατάξεισ του 

Ν. 4099/2012 (εφεξισ «Νόμοσ»). 

2. Θ ΑΕΔΑΚ ανακζτει τθν φφλαξθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ΟΣΕΚΑ ςε ζναν Θεματοφφλακα που εδρεφει ςτθν Ελλάδα ι 

ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ και αςκεί δραςτθριότθτα μζςω υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα. Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται για τθν 

ταμειακι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινιςεων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ΟΣΕΚΑ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

τθσ ΑΕΔΑΚ, θ δε ΑΕΔΑΚ οφείλει να παρακολουκεί τθν ορκι εκτζλεςθ των οδθγιϊν τθσ από τον Θεματοφφλακα. Κακικοντα 

Θεματοφφλακα των ΟΣΕΚΑ τθσ ΑΕΔΑΚ αςκεί θ ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ. Ο Θεματοφφλακασ λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Νόμου. 

3. Οι μεριδιοφχοι του ΟΣΕΚΑ δεν ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑΕΔΑΚ ι του Θεματοφφλακα κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ. 

4. Ο Θεματοφφλακασ που επικυμεί να παραιτθκεί των κακθκόντων του οφείλει να ειδοποιιςει ςχετικά τθν ΑΕΔΑΚ τρεισ (3) 

τουλάχιςτον μινεσ νωρίτερα. Ο νζοσ Θεματοφφλακασ εγκρίνεται από τθν Ε.Κ. φςτερα από αίτθμα τθσ ΑΕΔΑΚ. Ο 

Θεματοφφλακασ μπορεί επίςθσ να αντικαταςτακεί φςτερα από αίτθμα τθσ ΑΕΔΑΚ, κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Ε.Κ. Μετά τθν 

ζγκριςθ του νζου Θεματοφφλακα, ο παραιτθκείσ ι ο αντικαταςτακείσ του παραδίδει, βάςει πρωτοκόλλου, τα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ του ΟΣΕΚΑ. Ο Θεματοφφλακασ που υπζβαλε τθν παραίτθςι του ι του οποίου ηθτικθκε θ αντικατάςταςθ 

ςυνεχίηει τθν άςκθςθ των κακθκόντων του μζχρι τθν πλιρθ ανάλθψθ των κακθκόντων του νζου Θεματοφφλακα. Σε 

περίπτωςθ παραίτθςθσ ι αντικατάςταςθσ του Θεματοφφλακα, θ ΑΕΔΑΚ οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί τουσ μεριδιοφχουσ 

του ΟΣΕΚΑ ςχετικά με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του νζου Θεματοφφλακα, μζςω ςτακεροφ μζςου και αναρτϊντασ τθ 

ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςτο διαδίκτυο. 

5. Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται ζναντι τθσ ΑΕΔΑΚ και των μεριδιοφχων του ΟΣΕΚΑ, για κάκε ηθμία που υφίςτανται από τθν 

υπαίτια μθ εκτζλεςθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. Θ ΑΕΔΑΚ και ο Θεματοφφλακασ ενεργοφν, κατά τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ, με τρόπο ανεξάρτθτο, αποκλειςτικά προσ το ςυμφζρον των μεριδιοφχων του ΟΣΕΚΑ και ςφμφωνα με 

τθν αρχι τθσ δίκαιθσ μεταχείριςισ τουσ.  

6. Ο Θεματοφφλακασ δφναται να ανακζτει, αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερϊςει τθν Ε.Κ. και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΕΔΑΚ, τθ 

φφλαξθ του ςυνόλου ι μζρουσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ΟΣΕΚΑ ςε τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Νόμο.  

7. Θ ΑΕΔΑΚ κεςπίηει και τθρεί κατάλλθλθ και τεκμθριωμζνθ πολιτικι διαχείριςθσ κινδφνων, ςτθν οποία προςδιορίηονται οι 

κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ι ενδζχεται να εκτεκεί ο ΟΣΕΚΑ. Συγκεκριμζνα, θ ΑΕΔΑΚ πρζπει να αξιολογεί τθν ζκκεςθ του 

ΟΣΕΚΑ ςτουσ κινδφνουσ αγοράσ, ρευςτότθτασ και αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και τθν ζκκεςθ ςε άλλουσ κινδφνουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των λειτουργικϊν κινδφνων, που μπορεί να είναι ουςιαςτικοί για τον ΟΣΕΚΑ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τθν ονομαςία «CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», ςτο εξισ καλοφμενο «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ι 

«Α/Κ», το οποίο τροποποιικθκε με βάςθ τθν Απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Φορζων τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ 186/11.10.2013, προζρχεται από μετατροπι του Κανονιςμοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ 

ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ», το οποίο ςυςτάκθκε με βάςθ τθν Απόφαςθ τθσ Ε.Κ. 18/809/28.2.2008, είχε 

αρχικό ενεργθτικό ζνα εκατομμφριο διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (1.200.000,00€) και τιμι ζκδοςθσ του μεριδίου – κατά το χρόνο 

ςφςταςισ του - τρία ευρϊ (3,00 €).  

2. Το Α/Κ αποτελεί ζναν οργανιςμό ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ (ΟΣΕΚΑ) και υπάγεται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 2 

ζωσ και 106 του Νόμου, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

3. Το Α/Κ είναι ομάδα περιουςίασ που αποτελείται από κινθτζσ αξίεσ, μζςα χρθματαγοράσ και μετρθτά και τθσ οποίασ τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία ανικουν εξ αδιαιρζτου ςε περιςςότερουσ του ενόσ μεριδιοφχουσ. Το Α/Κ δεν αποτελεί νομικό πρόςωπο 

και οι μεριδιοφχοι του εκπροςωποφνται δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, ωσ προσ τισ ζννομεσ ςχζςεισ από τθ διαχείριςι του και τα 

δικαιϊματά τουσ επί του ενεργθτικοφ του, από τθν ΑΕΔΑΚ. Το Α/Κ είναι αορίςτου διάρκειασ. 

4. Ο κανονιςμόσ του Α/Κ τροποποιείται από κοινοφ από τθν ΑΕΔΑΚ και τον Θεματοφφλακα. Θ τροποποίθςθ του κανονιςμοφ 

εγκρίνεται ςτθ ςυνζχεια από τθν Ε.Κ. κατόπιν ελζγχου τθσ νομιμότθτασ των τροποποιιςεων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

λαμβάνεται επαρκισ μζριμνα για τθν προςταςία των μεριδιοφχων του Α/Κ. Οι ανωτζρω τροποποιιςεισ αναρτϊνται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΑΚ, με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ τθσ Ε.Κ. και επιπλζον γνωςτοποιοφνται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςε κάκε μεριδιοφχο με ςτακερό μζςο. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεςμεφουν τουσ μεριδιοφχουσ, οι οποίοι ωςτόςο 

ζχουν το δικαίωμα, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, να ηθτιςουν τθν εξαγορά των μεριδίων τουσ με 

βάςθ τουσ όρουσ εξαγοράσ που ίςχυαν πριν τθν τροποποίθςθ.  
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5. Θ διαχειριςτικι χριςθ του Α/Κ ζχει διάρκεια δϊδεκα (12) μθνϊν, με θμερομθνία τζλουσ χριςθσ είτε τθν 30
θ
 Ιουνίου, είτε τθν 

31
θ
 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Κατϋεξαίρεςθ, θ πρϊτθ διαχειριςτικι χριςθ μπορεί να οριςκεί για διάςτθμα μικρότερο των 

δϊδεκα (12) μθνϊν. Θ ΑΕΔΑΚ, για το Α/Κ που διαχειρίηεται, ςυντάςςει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : (α) ενθμερωτικό δελτίο, (β) 

ετιςια ζκκεςθ για κάκε διαχειριςτικι χριςθ και (γ) εξαμθνιαία ζκκεςθ που καλφπτει τουσ πρϊτουσ ζξι (6) μινεσ κάκε 

διαχειριςτικισ χριςθσ. Θ ετιςια ζκκεςθ τίκεται ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ λιξθ 

κάκε χριςθσ και θ εξαμθνιαία ζκκεςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ του εξαμινου. 

6. Ο κανονιςμόσ του Α/Κ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ενθμερωτικοφ του δελτίου, ςτο οποίο και προςαρτάται. Το εν λόγω 

ζγγραφο δεν απαιτείται να προςαρτάται ςτο ενθμερωτικό δελτίο, όταν ο επενδυτισ ενθμερϊνεται ότι μπορεί να ηθτιςει είτε 

να του αποςταλεί ο κανονιςμόσ, είτε να του γνωςτοποιθκεί το ςθμείο πρόςβαςθσ ςε αυτό.    

7. Το Α/Κ ακολουκεί τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςχετικι φορολογικι νομοκεςία. Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ αναφζρονται ςτο 

ενθμερωτικό δελτίο. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΚΟΠΟ & ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Σκοπόσ του Α/Κ είναι θ επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ απόδοςθσ βάςει τθσ επενδυτικισ του πολιτικισ, ςε μακροπρόκεςμο 

ορίηοντα, που προζρχεται πρωτίςτωσ από ειςόδθμα και δευτερευόντωσ από υπεραξία, μζςω επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ και 

μζςα χρθματαγοράσ, διαπραγματεφςιμα ςτισ διεκνείσ αγορζσ ςτακεροφ ειςοδιματοσ. Για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ του, το 

Α/Κ επενδφει τουλάχιςτον 65% του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε ομόλογα, κατά μζςο όρο τριμθνιαίωσ. Επίςθσ, το Α/Κ δφναται 

να επενδφει μζχρι 10% του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε μετοχζσ, κατά μζςο όρο τριμθνιαίωσ. 

2. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίκεται να τοποκετεί το μεγαλφτερο μζροσ των επενδφςεϊν του ςε ζνα διαφοροποιθμζνο 

χαρτοφυλάκιο χρεωςτικϊν τίτλων, δθλαδι ςε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, ςτακεροφ ι/ και κυμαινόμενου επιτοκίου, 

ζντοκα γραμμάτια δθμοςίου και λοιπά ςυναφι χρεόγραφα, διαπραγματεφςιμα ςε αγορζσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Θ επιλογι των 

εκδοτϊν και τθσ διάρκειασ των ομολόγων πραγματοποιείται ςυνυπολογίηοντασ ενδεικτικά τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, τισ 

προοπτικζσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, το επίπεδο και τισ προςδοκίεσ για τον πλθκωριςμό, τθν ακολουκοφμενθ νομιςματικι 

πολιτικι από τθν ΕΚΤ και άλλα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά ςτοιχεία. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν επιλογι εκδοτϊν οι 

οποίοι είναι διαβακμιςμζνοι επενδυτικά (investment graded). Τζλοσ, το Α/Κ αποςκοπεί ςτθν καλφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ 

των χρθματικϊν του διακεςίμων, με τθν επζνδυςι τουσ ςε τοκοφόρεσ τοποκετιςεισ με τθ μορφι προκεςμιακϊν κατακζςεων 

και λοιπϊν ςυναφϊν μζςων χρθματαγοράσ. 

3. Στα πλαίςια τθσ μόχλευςθσ του χαρτοφυλακίου ι/και τθσ αντιςτάκμιςθσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του, το Α/Κ δφναται να 

λαμβάνει κζςεισ αγοράσ ι πϊλθςθσ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα, κυρίωσ επί ομολόγων. Θ ΑΕΔΑΚ χρθςιμοποιεί 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κινδφνων που τθσ επιτρζπουν να ελζγχει και να υπολογίηει ανά πάςα ςτιγμι τουσ κινδφνουσ των 

κζςεων και τθν επίδραςι τουσ ςτθ ςυνολικι ζκκεςθ κινδφνου του χαρτοφυλακίου, κακϊσ και τθν ακριβι και αντικειμενικι 

αποτίμθςθ τθσ αξίασ των εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων. 

4. Θ διαχείριςθ του Α/Κ είναι ενεργθτικι και βαςίηεται ςτθν επενδυτικι φιλοςοφία και ςτρατθγικι τθσ ΑΕΔΑΚ, όπωσ 

διαμορφϊνεται από τισ εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ, με γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Α/Κ και των 

μεριδιοφχων του. 

5. Το Α/Κ απευκφνεται κυρίωσ ςε μακροπρόκεςμουσ επενδυτζσ που επικυμοφν ειςόδθμα, μζςω ενόσ ομολογιακοφ 

χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίωσ από εκδόςεισ κρατϊν και εταιρειϊν τθσ Ευρωηϊνθσ και είναι διατεκειμζνοι να 

αναλάβουν μεςαίου επιπζδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο κίνδυνοσ πθγάηει κυρίωσ από τισ διακυμάνςεισ των τιμϊν των 

χρεωςτικϊν τίτλων, που προζρχονται από τισ μεταβολζσ τθσ εκάςτοτε καμπφλθσ επιτοκίων και τισ εξελίξεισ ςτο 

μακροοικονομικό επίπεδο, κακϊσ και από γεγονότα που επθρεάηουν ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ και εταιρείεσ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Στα πλαίςια τθσ επενδυτικισ του πολιτικισ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο, το ενεργθτικό του Α/Κ επιτρζπεται να 

επενδφεται ςτα παρακάτω: 

α) Κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ που γίνονται δεκτά ι αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε οργανωμζνθ 

αγορά κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 10 του άρκρου 2 του Ν.3606/2007, κακϊσ και των αντίςτοιχων διατάξεων των εκνικϊν 

νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). 

β) Κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε άλλθ εποπτευόμενθ αγορά κράτουσ 

– μζλουσ, θ οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωριςμζνθ και ανοικτι ςτο κοινό. 

γ) Κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ, που γίνονται δεκτά ςε χρθματιςτιριο αξιϊν τρίτου κράτουσ ι που αποτελοφν 

αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε άλλθ εποπτευόμενθ αγορά τρίτου κράτουσ, θ οποία λειτουργεί κανονικά, είναι 

αναγνωριςμζνθ και ανοικτι ςτο κοινό. Τα χρθματιςτιρια αξιϊν και οι αγορζσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ ορίηονται εκάςτοτε 

με απόφαςθ τθσ Ε.Κ. 

δ) Νεοεκδιδόμενεσ κινθτζσ αξίεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι όροι ζκδοςθσ περιλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ υποβολισ αίτθςθσ 

για ειςαγωγι ςε χρθματιςτιριο αξιϊν ι ςε άλλθ αγορά των ωσ άνω περιπτϊςεων αϋ, βϋ, και γϋ και θ ειςαγωγι αυτι 

πραγματοποιείται εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν ζκδοςθ. 

ε) Μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμζνων βάςει του Νόμου ι τθσ Οδθγίασ 2009/65/ΕΚ ι μερίδια άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν 

επενδφςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτο Νόμο. 
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ςτ) Κατακζςεισ ςε πιςτωτικά ιδρφματα αποδοτζεσ ςτουσ κατακζτεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ ι προκεςμιακζσ κατακζςεισ διάρκειασ 

μζχρι δϊδεκα (12) μθνϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο. 

η) Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξομοιοφμενων με αυτά μζςων που διακανονίηονται ςε 

μετρθτά, τα οποία αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε μια από τισ αγορζσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ, βϋ, 

και γϋ, ι παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα που αποτελοφν αντικείμενο εξωχρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν 

(εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο. 

θ) Μζςα χρθματαγοράσ, πλθν αυτϊν που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε εποπτευόμενθ αγορά, εφόςον θ 

ζκδοςθ ι ο εκδότθσ των μζςων αυτϊν υπόκειται ςε ρυκμίςεισ για τθν προςταςία των επενδυτϊν και των κεφαλαίων τουσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο. 

2. Το Α/Κ μπορεί, επίςθσ, να επενδφει μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε άλλεσ κινθτζσ αξίεσ ι μζςα 

χρθματαγοράσ εκτόσ από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου. 

3. Το Α/Κ δεν επιτρζπεται να αποκτά πολφτιμα μζταλλα ι παραςτατικοφσ τίτλουσ αυτϊν. 

4. Το Α/Κ μπορεί να κατζχει, δευτερευόντωσ, ρευςτά διακζςιμα. 

5. Το Α/Κ επιτρζπεται να επενδφει ςε παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα, εφόςον θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο των υποκείμενων 

ςτοιχείων του παράγωγου χρθματοπιςτωτικοφ μζςου ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκκεςθ κινδφνου από τθν επζνδυςθ ςε κινθτζσ 

αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ δεν υπερβαίνει, ακροιςτικά, τα επενδυτικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 

5 του παρόντοσ κανονιςμοφ. Πταν το Α/Κ επενδφει ςε παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα με υποκείμενθ αξία δείκτθ, οι 

επενδφςεισ αυτζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό των επενδυτικϊν ορίων που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 του 

παρόντοσ κανονιςμοφ. Το Α/Κ διαςφαλίηει ότι ο ςυνολικόσ κίνδυνοσ ςτον οποίο εκτίκεται ςε ςχζςθ με τα παράγωγα 

χρθματοπιςτωτικά μζςα δεν υπερβαίνει τθ ςυνολικι κακαρι αξία του ενεργθτικοφ του. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Το Α/Κ επιτρζπεται να τοποκετεί μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε κινθτζσ αξίεσ ι/και μζςα 

χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ. 

2. Το Α/Κ επιτρζπεται να τοποκετεί μζχρι ςαράντα τοισ εκατό (40%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε κινθτζσ αξίεσ ι/και μζςα 

χρθματαγοράσ εκδοτϊν ςε κακζναν από τουσ οποίουσ ζχει επενδφςει ποςοςτό μεγαλφτερο του πζντε τοισ εκατό (5%) του 

κακαροφ ενεργθτικοφ του. Ο περιοριςμόσ του παρόντοσ ςτοιχείου δεν ιςχφει για τισ κατακζςεισ, κακϊσ και για τισ πράξεισ 

εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων. Οι κινθτζσ αξίεσ και τα μζςα χρθματαγοράσ των περιπτϊςεων των παρ. 5 και 6 του 

παρόντοσ άρκρου δεν ακροίηονται με τισ λοιπζσ επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ κατά τον υπολογιςμό του 

ορίου του ςαράντα τοισ εκατό (40%) που προβλζπεται ςτθν παροφςα περίπτωςθ. 

3. Το Α/Κ δεν επιτρζπεται να τοποκετεί άνω του είκοςι τοισ εκατό (20%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε κατακζςεισ ςτο ίδιο 

πιςτωτικό ίδρυμα. 

4. Το ςφνολο των επενδφςεων του Α/Κ ςε μερίδια ΟΣΕΚΑ ι άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων δεν επιτρζπεται να 

υπερβαίνουν το δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του. Κατά τον υπολογιςμό των επενδυτικϊν ορίων του 

παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ οι επενδφςεισ που ζχουν πραγματοποιιςει οι ΟΣΕΚΑ ι οι άλλοι οργανιςμοί 

ςυλλογικϊν επενδφςεων, μερίδια των οποίων ζχουν αποκτθκεί από το Α/Κ. 

5. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) του 

κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ, όταν οι κινθτζσ αξίεσ ι τα μζςα 

χρθματαγοράσ ζχουν εκδοκεί ι είναι εγγυθμζνα από κράτοσ – μζλοσ, ι από τρίτα κράτθ ι από δθμόςιο διεκνι οργανιςμό 

ςτον οποίο ςυμμετζχουν ζνα ι περιςςότερα κράτθ – μζλθ.  

6. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι  είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του 

κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ ςε ομολογίεσ που εκδίδονται από πιςτωτικό ίδρυμα που ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα ςε 

κράτοσ – μζλοσ και υπόκειται δια νόμου ςε ειδικό κακεςτϊσ δθμόςιασ εποπτείασ για τθν προςταςία των ομολογιοφχων, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο. Οι επενδφςεισ του Α/Κ ςε ομολογίεσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ που ανά εκδότθ είναι 

άνω του πζντε τοισ εκατό (5%), δεν επιτρζπεται ακροιηόμενεσ να υπερβαίνουν το 80% του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ, 

τθρουμζνου του ορίου του 25% ανά εκδότθ. 

7. Το Α/Κ δεν επιτρζπεται να ςυνδυάηει, ακροιςτικά, άνω του είκοςι τοισ εκατό (20%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε : 

α) επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο οργανιςμό, 

β) κατακζςεισ ςτον οργανιςμό αυτό, ι/και 

γ) κινδφνουσ από πράξεισ εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων με αντιςυμβαλλόμενο τον οργανιςμό αυτό. 

8. Οι επενδφςεισ του Α/Κ ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο οργανιςμό ι οι κατακζςεισ ςτον 

οργανιςμό αυτόν ι οι πράξεισ ςε παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα με αντιςυμβαλλόμενο τον εν λόγω οργανιςμό δεν πρζπει 

να υπερβαίνουν ακροιςτικά το τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο Νόμο. 

9. Θ ζκκεςθ κινδφνου ωσ προσ ζναν αντιςυμβαλλόμενο ςτον οποίο εκτίκεται το Α/Κ κατά τθ διενζργεια πράξθσ 

εξωχρθματιςτθριακοφ παραγϊγου δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει : 

α) το δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ, όταν ο αντιςυμβαλλόμενοσ είναι πιςτωτικό ίδρυμα ι 

β) το πζντε τοισ εκατό (5%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ. 
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10. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 25 του Ν. 3601/2007, επιτρζπεται θ εγγφθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ του ενεργθτικοφ του Α/Κ 

από πιςτωτικό ίδρυμα που ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα ςε κράτοσ – μζλοσ. Δεν επιτρζπεται θ παροχι εγγφθςθσ από τον 

Θεματοφφλακα του ΟΣΕΚΑ ι από τρίτο πρόςωπο που παρζχει υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ ςτο Α/Κ. 

11. Το Α/Κ δεν επιτρζπεται να αποκτά ποςοςτό μεγαλφτερο του : 

α) δζκα τοισ εκατό (10%) των μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου ενόσ εκδότθ,  

β) δζκα τοισ εκατό (10%) των μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου ενόσ εκδότθ, 

γ) δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυνόλου των ομολογιϊν ενόσ εκδότθ, 

δ) δζκα τοισ εκατό (10%) των μζςων χρθματαγοράσ ενόσ εκδότθ, 

ε) είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των μεριδίων ενόσ ΟΣΕΚΑ ι ενόσ άλλου οργανιςμοφ ςυλλογικϊν επενδφςεων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Το ενεργθτικό του Α/Κ διαιρείται ανά πάςα ςτιγμι ςε ίςθσ αξίασ ονομαςτικά μερίδια ι, εφόςον τα μερίδια του Α/Κ δεν είναι 

ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο, και ςε ονομαςτικά κλάςματα μεριδίου. 

2. Τα μερίδια του Α/Κ δφνανται να διακρίνονται ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ (classes), οι οποίεσ παρζχουν διαφορετικά 

δικαιϊματα, ιδίωσ όςον αφορά ςε κζματα όπωσ οι προμικειεσ διάκεςθσ και εξαγοράσ, θ κατθγορία των επενδυτϊν ςτουσ 

οποίουσ απευκφνονται, θ αμοιβι τθσ ΑΕΔΑΚ, το ελάχιςτο ποςό επζνδυςθσ ι οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω. Τα 

μερίδια τθσ ίδιασ κατθγορίασ παρζχουν ίδια δικαιϊματα ςτουσ μεριδιοφχουσ τουσ. Τυχόν κόςτοσ που προκφπτει κατά τθν 

ζκδοςθ νζασ κατθγορίασ μεριδίων λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του μεριδίου τθσ νζασ κατθγορίασ. Θ τιμι 

του μεριδίου υπολογίηεται ξεχωριςτά για κάκε κατθγορία μεριδίων. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ ενεργζσ κατθγορίεσ 

μεριδίων του Α/Κ παρζχονται ςτο ενθμερωτικό δελτίο. 

3. Θ ςυμμετοχι ςτο Α/Κ αποδεικνφεται με τθν καταχϊρθςθ των αντίςτοιχων μεριδίων και των ςτοιχείων του δικαιοφχου ι των 

δικαιοφχων τουσ ςε ειδικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ ΑΕΔΑΚ ι εφόςον τα μερίδια του Α/Κ είναι ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ 

αγορά, με τθν καταχϊριςθ των μεριδίων και των ςτοιχείων των δικαιοφχων ςτο Σφςτθμα Άυλων Τίτλων, ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό Λειτουργίασ Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων. Εάν τα μερίδια δεν είναι ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά, θ τιρθςθ του 

ειδικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου μπορεί να ανατεκεί από τθν ΑΕΔΑΚ ςε τρίτο, με τθν τιρθςθ των διατάξεων του άρκρου 22 του 

Νόμου. 

4. Εξαιρουμζνων των μεριδίων Α/Κ που ζχουν ειςαχκεί ςε οργανωμζνθ αγορά, θ ςυμβατικι μεταβίβαςθ μεριδίων επιτρζπεται 

μόνο μεταξφ ςυηφγων και ςυγγενϊν πρϊτου και δευτζρου βακμοφ. Θ μεταβίβαςθ καταχωρείται ςτο ειδικό θλεκτρονικό 

αρχείο τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου. 

5. Θ ςφςταςθ ενεχφρου επί μεριδίων προχποκζτει ςχετικι καταχϊρθςθ τθσ πράξθσ ςτο ειδικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ παρ. 3 του 

παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο. 

6. Οι διατάξεισ του Ν. 5638/1932 «περί κατακζςεωσ εισ κοινόν λογαριαςμόν» εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτα μερίδια του Α/Κ. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Για τθν απόκτθςθ μεριδίων του Α/Κ απαιτοφνται τα παρακάτω : 

α) υποβολι αίτθςθσ του υποψιφιου μεριδιοφχου προσ τθν ΑΕΔΑΚ,  

β) χοριγθςθ του εντφπου «Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ», κατά τα προβλεπόμενα ςτο Νόμο και 

γ) καταβολι ςτον Θεματοφφλακα του ςυνόλου τθσ αξίασ των μεριδίων ςε μετρθτά ι/και, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ αποδοχισ 

τουσ από τθν ΑΕΔΑΚ, ςε κινθτζσ αξίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο.  

2. Θ τιμι διάκεςθσ των μεριδίων του Α/Κ προςδιορίηεται με βάςθ τθν αξία του μεριδίου τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθν 

απόκτθςθ των μεριδίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει καταβλθκεί ολοςχερϊσ ςτον 

Θεματοφφλακα θ αξία των μεριδίων. 

3. Θ ΑΕΔΑΚ μπορεί να διακζτει μερίδια του Α/Κ απευκείασ ι/και μζςω πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, εταιρειϊν διαχείριςθσ, 

αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν (ΕΡΕΥ) και ανωνφμων εταιρειϊν επενδυτικισ 

διαμεςολάβθςθσ (ΑΕΕΔ). 

4. Θ αποδοχι των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο Α/Κ αποφαςίηεται από τθν ΑΕΔΑΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κανονιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Θ εξαγορά των μεριδίων του Α/Κ είναι υποχρεωτικι όταν τθν ηθτιςει ο μεριδιοφχοσ. Για το ςκοπό αυτόν, ο μεριδιοφχοσ 

υποβάλλει αίτθςθ ςτθν ΑΕΔΑΚ. 

2. Τα μερίδια του Α/Κ εξαγοράηονται ςτθν τιμι εξαγοράσ των μεριδίων τθσ θμζρασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ εξαγοράσ. Θ αξία των 

μεριδίων του Α/Κ που εξαγοράηονται καταβάλλεται μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ εξαγοράσ ςε μετρθτά. 

3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν το επιβάλλουν οι περιςτάςεισ και όταν επιβάλλεται προσ το ςυμφζρον των μεριδιοφχων, 

επιτρζπεται, κατόπιν αιτιςεωσ τθσ ΑΕΔΑΚ, και ςχετικισ άδειασ τθσ Ε.Κ., θ αναςτολι τθσ εξαγοράσ μεριδίων του Α/Κ για 

χρονικό διάςτθμα ζωσ τριϊν (3) μθνϊν. Θ ωσ άνω αναςτολι μπορεί να παρατακεί για άλλουσ τρεισ (3) μινεσ κατϋανϊτατο 

όριο. Θ αναςτολι τθσ εξαγοράσ και θ λιξθ ι θ ανάκλθςι τθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΑΚ ςτο διαδίκτυο. Στθν 
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ανακοίνωςθ τθσ αναςτολισ τθσ εξαγοράσ προςδιορίηεται και το χρονικό ςθμείο τθσ λιξθσ τθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

αναςτολισ τθσ εξαγοράσ των μεριδίων του Α/Κ δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιςεων εξαγοράσ από μεριδιοφχουσ. 

4. Θ Ε.Κ., με γνϊμονα το ςυμφζρον των μεριδιοφχων του Α/Κ ι/και του επενδυτικοφ κοινοφ και με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 

δφναται να αποφαςίςει τθν αναςτολι τθσ εξαγοράσ μεριδίων του Α/Κ. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ τθσ εξαγοράσ των 

μεριδίων του Α/Κ δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιςεων εξαγοράσ από μεριδιοφχουσ. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΝΟΝΕ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Θ ΑΕΔΑΚ αποτιμά τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του Α/Κ ςφμφωνα με λογιςτικοφσ κανόνεσ που κεςπίηονται με απόφαςθ τθσ 

Ε.Κ. 

2. Ο προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ γίνεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του παρόντοσ άρκρου. Για 

τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ αφαιροφνται οι αμοιβζσ και οι προμικειεσ τθσ ΑΕΔΑΚ, του 

Θεματοφφλακα και των μελϊν των οργανωμζνων αγορϊν, τα ζξοδα των υποχρεωτικϊν δθμοςιεφςεων από το Νόμο, οι 

δαπάνεσ που ςφμφωνα με τον κανονιςμό βαρφνουν το Α/Κ, κακϊσ και τα κζρδθ που διανζμονται ςτουσ μεριδιοφχουσ κατά 

τθν αποτίμθςθ τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. Με εξαίρεςθ τισ υποχρεωτικζσ από το Νόμο δθμοςιεφςεισ, οποιαδιποτε άλλθ 

δθμοςίευςθ ςχετικά με το Α/Κ, γίνεται με ζξοδα τθσ ΑΕΔΑΚ. 

3. Για τον προςδιοριςμό τθσ κακαρισ τιμισ του μεριδίου του Α/Κ διαιρείται το ςφνολο τθσ αξίασ του κακαροφ ενεργθτικοφ του 

με τον αρικμό των μεριδίων του. Θ τιμι διάκεςθσ και θ τιμι εξαγοράσ του μεριδίου του Α/Κ επιτρζπεται να υπερβαίνει ι να 

υπολείπεται, αντίςτοιχα, τθσ κακαρισ τιμισ του μεριδίου του κατά το ποςοςτό τθσ αντίςτοιχθσ προμικειασ διάκεςθσ ι 

εξαγοράσ. 

4. Το κακαρό ενεργθτικό του Α/Κ, ο αρικμόσ των μεριδίων του, θ κακαρι τιμι μεριδίου, θ τιμι διάκεςθσ και θ τιμι εξαγοράσ 

μεριδίου υπολογίηονται κάκε εργάςιμθ θμζρα και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΑΚ ςτο διαδίκτυο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ, ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Οι μεριδιοφχοι του Α/Κ επιβαρφνονται με τισ ακόλουκεσ προμικειεσ, οι οποίεσ υπολογίηονται με βάςθ τθν αξία των μεριδίων 

που αποκτϊνται ι εξαγοράηονται, και ειςπράττονται κατά τθ ςτιγμι τθσ διενζργειασ τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ: 

α) Για τθ διάκεςθ μεριδίων, ποςοςτό προμικειασ ζωσ 3% επί τθσ κακαρισ τιμισ μεριδίου. 

β) Για τθν εξαγορά μεριδίων, ποςοςτό προμικειασ ζωσ 3% επί τθσ κακαρισ τιμισ μεριδίου. 

2. Θ ΑΕΔΑΚ κακορίηει τθν πολιτικι προμθκειϊν με τισ οποίεσ επιβαρφνονται οι μεριδιοφχοι. Θ πολιτικι προμθκειϊν βαςίηεται ςε 

αντικειμενικά κριτιρια και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΑΚ ςτο διαδίκτυο. Θ ΑΕΔΑΚ μπορεί ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ να 

διαφοροποιεί προσ τα κάτω τισ προμικειεσ διάκεςθσ και εξαγοράσ. Επίςθσ, οι προμικειεσ αυτζσ δφνανται να 

διαφοροποιοφνται ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ νζασ κατθγορίασ μεριδίων του Α/Κ. 

3. Το ενεργθτικό του Α/Κ βαρφνουν οι ακόλουκεσ αμοιβζσ, οι οποίεσ υπολογίηονται επί του μζςου όρου θμερθςίων 

αποτιμιςεων τθσ κακαρισ αξίασ του ενεργθτικοφ του Α/Κ και ειςπράττονται ςτο τζλοσ κάκε μινα:  

α) Αμοιβι Διαχείριςθσ ζωσ 3% ετθςίωσ. Ρεριλαμβάνεται θ αμοιβι τθσ ΑΕΔΑΚ, θ αμοιβι του ςυμβοφλου επενδφςεων ι/και του 

διαχειριςτι του Α/Κ που τουσ ζχουν τυχόν ανατεκεί αντίςτοιχα κακικοντα.  

β) Αμοιβι Θεματοφφλακα ζωσ 1% ετθςίωσ. Ρεριλαμβάνεται θ αμοιβι του Θεματοφφλακα και θ αμοιβι κάκε τρίτου 

προςϊπου που ζχει ςτθ φφλαξι του το ςφνολο ι μζροσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Α/Κ. 

4. Επιπλζον, το ενεργθτικό του Α/Κ δφναται να επιβαρφνεται με Αμοιβι Απόδοςθσ (Performance Fee) ανερχόμενθ ςε ποςοςτό 

ζωσ 25% επί τθσ διαφοράσ τθσ ςωρευτικισ απόδοςθσ τθσ κακαρισ τιμισ μεριδίου του Α/Κ και του EURIBOR Τριμινου (100% 

Barclays Euribor 3Month interpolated cash EUR TR Index) ςε ετιςια βάςθ με θμερομθνία αναφοράσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 

εκάςτοτε ζτουσ. Θ Αμοιβι Απόδοςθσ τθσ πρϊτθσ διαχειριςτικισ χριςθσ όπου εφαρμόηεται κα υπολογιςτεί για το διάςτθμα 

από τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αμοιβισ ζωσ το τζλοσ του πρϊτου θμερολογιακοφ ζτουσ. Θ αμοιβι αυτι κα 

λογίηεται κακθμερινά, επί του ςυνόλου του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ και θ τυχόν προκφπτουςα Αμοιβι Απόδοςθσ κα 

πλθρϊνεται μζςα ςε 10 θμζρεσ από το πζρασ του θμερολογιακοφ ζτουσ ςτο οποίο αφορά. 

5. Το ενεργθτικό του Α/Κ βαρφνουν και τα κατωτζρω ζξοδα ι/ και δαπάνεσ, που περιλαμβάνονται ενδεικτικά  ςτον παρακάτω 

κατάλογο: 

α) Οι αμοιβζσ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, οι οποίοι ελζγχουν τισ εκκζςεισ του Α/Κ, 

β) Ζξοδα και προμικειεσ ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται για λογαριαςμό του Α/Κ, 

γ) Ζξοδα των προβλεπόμενων δθμοςιεφςεων από το Νόμο που πραγματοποιοφνται για λογαριαςμό του Α/Κ. Με εξαίρεςθ τισ 

υποχρεωτικζσ από το Νόμο δθμοςιεφςεισ, κάκε δθμοςίευςθ ςχετικά με το Α/Κ γίνεται με ζξοδα τθσ ΑΕΔΑΚ, 

δ) Ζξοδα που αφοροφν τθν υποχρεωτικι από τθν κείμενθ νομοκεςία ενθμζρωςθ των μεριδιοφχων του Α/Κ, 

ε) Τζλθ ςτθν Ε.Κ. και ςυναφείσ επιβαρφνςεισ, 

ςτ) Ρλθρωμζσ ςε νομικοφσ και λοιποφσ ςυμβοφλουσ, 

η) Φόροι και ζξοδα προθγουμζνων χριςεων. 

6. Πταν το Α/Κ επενδφει ςε μερίδια ΟΣΕΚΑ ι άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων που τελοφν υπό τθ διαχείριςθ, 

απευκείασ ι με ανάκεςθ, τθσ ΑΕΔΑΚ ι άλλθσ εταιρείασ ςυνδεδεμζνθσ με τθν ΑΕΔΑΚ ςτο πλαίςιο κοινισ διαχείριςθσ ι μζςω 

ελζγχου, ι μζςω ςθμαντικισ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ςυμμετοχισ, θ ΑΕΔΑΚ ι θ ςυνδεδεμζνθ με αυτιν εταιρεία, δεν καταλογίηει 

προμικειεσ διάκεςθσ ι εξαγοράσ για τισ ωσ άνω επενδφςεισ. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΛΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Το Α/Κ λφεται για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) εάν ανακλθκεί θ άδεια ςφςταςθσ του Α/Κ από τθν Ε.Κ., 

β) εάν ςυμβεί κακοριςμζνο ςτον κανονιςμό περιςτατικό, το οποίο επιφζρει τθ λφςθ του, 

γ) με τθν εξαγορά του ςυνόλου των μεριδίων του, 

δ) κατόπιν απόφαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των μεριδιοφχων του Α/Κ, 

ε) με τθ λφςθ, τθν παραίτθςθ, τθν πτϊχευςθ, τθ κζςθ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 

ΑΕΔΑΚ ι του Θεματοφφλακα, εάν δεν καταςτεί δυνατι θ αντικατάςταςι τουσ, 

ςτ) κατόπιν απόφαςθσ τθσ ΑΕΔΑΚ. 

2. Σε περίπτωςθ λφςθσ του Α/Κ το κακαρό ενεργθτικό του διανζμεται από τον Θεματοφφλακα κατϋεντολι τθσ ΑΕΔΑΚ. Μετά το 

πζρασ τθσ διαδικαςίασ διανομισ του ενεργθτικοφ του Α/Κ ςυντάςςεται ειδικι ζκκεςθ, θ οποία υπογράφεται από τθν ΑΕΔΑΚ, 

τον Θεματοφφλακα και τον ορκωτό ελεγκτι – λογιςτι του Α/Κ. Θ ζκκεςθ κοινοποιείται χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ε.Κ., 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΑΚ ςτο διαδίκτυο και τίκεται ςτθ διάκεςθ των μεριδιοφχων του Α/Κ ςτα ςθμεία διάκεςθσ 

των μεριδίων του. 

3. Εάν θ αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ, ςε ςχζςθ με τθν αξία αναφοράσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτα επόμενα 

εδάφια, μειωκεί κατά πζντε δζκατα (5/10), θ Ε.Κ. δφναται να απαιτεί από τθν ΑΕΔΑΚ τθ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ των 

μεριδιοφχων του, με κζμα τθ λφςθ του. Θ αξία αναφοράσ ανάγεται ςτθν πρϊτθ θμζρα κάκε θμερολογιακοφ τριμινου και 

υπολογίηεται ωσ ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ τθσ αξίασ του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ των τελευταίων τεςςάρων (4) 

τριμινων. Με τθ ςυμπλιρωςθ εκάςτου νζου τριμινου, θ αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ ςτο τρίμθνο αυτό κα 

αντικακιςτά, κατά τον ανωτζρω υπολογιςμό τθσ αξίασ αναφοράσ, τθν αντίςτοιχθ αξία του παλαιότερου τριμινου. Με τθν 

απόφαςθ τθσ Ε.Κ. για ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ των μεριδιοφχων του Α/Κ, αναςτζλλεται θ εξαγορά των μεριδίων του. Εάν θ 

ςυνζλευςθ αποφαςίςει τθ λφςθ του Α/Κ, το δικαίωμα εξαγοράσ μεριδίων του δε δφναται να αςκθκεί πλζον. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, ανακαλείται θ αναςτολι τθσ εξαγοράσ μεριδίων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΔΙΟΤΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Μεριδιοφχοι, οι οποίοι εκπροςωποφν τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό (1/20) των μεριδίων του Α/Κ, ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν 

από τθν ΑΕΔΑΚ, τθ ςφγκλθςθ ςυνελεφςεωσ των μεριδιοφχων για οποιοδιποτε κζμα ςυνδζεται, άμεςα ι ζμμεςα, με τθ 

διαχείριςθ του Α/Κ. Θ ΑΕΔΑΚ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει ςυνζλευςθ των μεριδιοφχων του Α/Κ το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ αιτιςεωσ του προθγοφμενου εδαφίου. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΝΟΜΗ  Ή ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΤΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Οι πρόςοδοι του Α/Κ από τόκουσ και μερίςματα δφνανται να επανεπενδφονται ι να διανζμονται ετθςίωσ ςτουσ μεριδιοφχουσ, 

αφοφ προθγουμζνωσ αφαιρεκεί το ςφνολο των δαπανϊν τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ που βαρφνουν το Α/Κ. Τα κζρδθ από τθν 

πϊλθςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Α/Κ δφνανται να επανεπενδφονται ι να διανζμονται ετθςίωσ ςτουσ μεριδιοφχουσ, 

κατά τθν κρίςθ τθσ ΑΕΔΑΚ, μετά τθν αφαίρεςθ τυχόν κεφαλαιακϊν ηθμιϊν που ζλαβαν χϊρα μζχρι το τζλοσ τθσ χριςθσ. 

 

 

Η Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΕΩ                                    Ο ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

CPB ASSET MANAGEMENT                                                         ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ       

 

 

 

 

 

 

 

 


