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ΑΡΘΡΟ 1  - Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ" (αποκαλούμενη για συντομία εφεξής "Α.Ε. Διαχειρίσεως"), 
με έδρα το Μαρούσι και αριθμό μητρώου 26529/06/B/92/10, συστάθηκε με μετοχικό 
κεφάλαιο 600.000€, ύστερα από την υπ' αριθμό 98/θέμα 3ο/04.02.1992 απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992), με αποκλειστικό σκοπό τη 
διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4099/12, 
όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι Μέτοχοι της Α.Ε. Διαχειρίσεως και το ποσοστό που 
κατέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο είναι οι εξής: 

 
α. MetLife ΑΕΑΖ 90% 
β. ΝΕΛΛΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 5% 
γ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. 5% 

 
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & 

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" (αποκαλούμενο εφεξής "Αμοιβαίο Κεφάλαιο" ή “Α/Κ”) 
έχει τεθεί υπό τη διαχείριση της MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων δυνάμει της υπ’ αριθμό 15/374/8.10.2002 αποφάσεως της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγκροτήθηκε από την ΣΙΤΙ Α.Ε.Δ.Α.Κ. με την 
ονομασία «CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με την υπ’ αριθμό 108/02.02.1999 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 191/Β/08.03.1999) και η 
τελευταία τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 30/634/08.02.2006 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 
3. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου έναντι των μεριδιούχων, επιφυλασσόμενης και της εφαρμογής των 
διατάξεων του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι μεριδιούχοι δεν 
ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων των τελευταίων. 

 
4.       H A.E. Διαχειρίσεως δύναται, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

22 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει, να αναθέτει με έγγραφη σύμβαση 
ανάθεσης, σε άλλη εταιρία, μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες της. 

 
5. Τα καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ανώνυμη τραπεζική 

εταιρεία με την επωνυμία "Citibank Europe Public Limited Company", που έχει ιδρυθεί 

κατά το δίκαιο της Ιρλανδίας και εδρεύει στο Δουβλίνο (1 North Wall Quay, Δουβλίνο 1) 
και είναι νόμιμα εγκαταστημένη στην Ελλάδα, όπου διατηρεί κατάστημα στην Αθήνα, 
οδός Όθωνος 8. O Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέσει, με προηγούμενη 
ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Ε. 
Διαχειρίσεως, την φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του 
Α.Κ. σε τρίτα πρόσωπα.  Ως τρίτα πρόσωπα νοούνται πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι 
οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής και υπόκεινται σε κανόνες 
εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα. Ο θεματοφύλακας 
ευθύνεται εξ ολοκλήρου σχετικά με την ανωτέρω ανάθεση έναντι των μεριδιούχων του 
Α/Κ και της Α.Ε. Διαχειρίσεως.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4099/12, όπως 

τροποποιημένος ισχύει και από τον παρόντα κανονισμό (κατωτέρω για συντομία "ο 
Κανονισμός"), ο οποίος έχει εγκριθεί με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τροποποιείται από την Α.Ε. 
Διαχειρίσεως από κοινού με τον Θεματοφύλακα ύστερα από άδεια της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

 
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, η οποία αποτελείται από κινητές αξίες 

και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου στους 
μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός και την οποία διαχειρίζεται η 
Α.Ε. Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβαίων κεφαλαίων του Νόμου 
4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει και με τις διατάξεις του Κανονισμού. 
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3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται 
δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε. Διαχειρίσεως ως προς τις έννομες σχέσεις από 
τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για τις 
πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε. Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση 
του καθήκοντός τους. 

 
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αόριστη διάρκεια. Η διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου 
 κεφαλαίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
 
5. Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και γενικώς τρίτων. 

 
6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο φορολογείται σύμφωνα με το Νόμο 3522/2006 άρθρο 15 ΦΕΚ 

276
Α
 όπως εκάστοτε ισχύει. Λεπτομέρειες για τη φορολόγηση αναφέρονται στο  

ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
   
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών 
συνολικών αποδόσεων μακροχρόνια, κυρίως από την πραγματοποίηση υπεραξιών και 
κεφαλαιακών κερδών και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι επενδύσεις 
σε μετοχές θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί να επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε 
μετοχές εταιρειών εισηγμένων που συμπεριλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ και οι οποίες 
κατά τεκμήριο χαρακτηρίζονται ως Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με γνώμονα τα θεμελιώδη μεγέθη, τις αναπτυξιακές προοπτικές και την 
διαχρονική ικανότητα του management να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προκλήσεις του 
οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.  Δευτερευόντως, ανάλογα με τη 
χρηματιστηριακή συγκυρία το Α/Κ ενδέχεται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ, αλλά και σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε 
αλλοδαπά χρηματιστήρια και οι οποίες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.  Το Α/Κ αποσκοπεί στην 
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε 
τοκοφόρες προθεσμιακές καταθέσεις και λοιπών συναφών μέσων της χρηματαγοράς. 
 
Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού 
κινδύνου, το Α/Κ προτίθεται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, εισηγμένα κυρίως στο ΧΑ, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή 
μετοχών.  Η Α.Ε. Διαχειρίσεως χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της 
επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και την 
επίδρασή τους στη συνολική του επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με την Απόφαση 
3/378/14.4.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Το Α/Κ δύναται να προβαίνει σε δανεισμό 
τίτλων μέσω του ΧΑ (Stock Lending).  
 
Το Α/Κ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κυρίως κεφαλαιακά 
κέρδη, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κυρίως 
επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό 
κίνδυνο.  Ο κίνδυνος πηγάζει από την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών στις οποίες 
επενδύει το Α/Κ, που προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο.  Η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 
επενδυτικού κινδύνου με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. 
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 
1. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά σε: 
α. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της  παραγράφου 10 
του άρθρου 2 του Νόμου 3606/2007 όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων 
διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτά 
εναρμονίστηκαν προς τη διάταξη της περίπτωσης 14 της § 1 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως τροποποιημένη ισχύει.  

 β. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο 
 διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά κράτους-μέλους, εποπτευόμενη, που 
 λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. 

 γ. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν 
 αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη 
 αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι 
 αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές του 
 παρόντος στοιχείου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής 
 Κεφαλαιαγοράς. 
δ.  Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης 

περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε 
χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α’, β’ και γ’ της παρούσας 
παραγράφου 1 και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, 
εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. 

 ε. Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες 
 επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων 
 οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από εάν εδρεύουν σε κράτος 
 μέλος, σύμφωνα με το Νόμο 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει.  
στ. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή 

προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) 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 το 
ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται 
τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.  

ζ. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων 
με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ 
και γ’ της παρούσας παραγράφου 1 ή χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που 
αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα), όπως ορίζει ο Νόμος 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

η. Μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε εποπτευόμενη αγορά που 
εμπίπτουν στα στοιχεία α’, β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου 1, εφόσον η 
έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία 
των επενδυτών και της αποταμίευσης όπως ορίζει ο Νόμος 4099/12, όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

 
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού 

ενεργητικού σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

  
  

ΑΡΘΡΟ 5 –  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
1. α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού 

ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς 
του ίδιου εκδότη. 

 β. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού 
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς 
εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 
πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του . Ο περιορισμός του παρόντος 
στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με βάση το Νόμο 4099/12, 
όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των 
στοιχείων α’ και β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται 
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υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται 
στο παρόν στοιχείο. 

 

2. Το σύνολο των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 59 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του.  
 

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) 
του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 

 
4. α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η 

τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου του 
εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι 
εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται, σύμφωνα 
με τη διάταξη του στοιχείου στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Νόμου 
4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον 
οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 

 β. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η 
τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει 
την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό 
καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων. 
Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών 
πρέπει να επενδύονται κατά το νόμο σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ’ 
όλη τη διάρκεια των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ 
μέρους του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για εξόφληση του 
αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων. Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
επενδύσει πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του σε 
ομολογίες του παρόντος στοιχείου β’, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η 
συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ογδόντα 
τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του. 

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο 
των προαναφερόμενων κατηγοριών ομολογιών και των κατηγοριών εκδοτών, οι 
ποίοι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, διακινούνται να εκδίδουν ομολογίες 
που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται 
σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων. 

 
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3 και του στοιχείου β’ της παραγράφου 6 του 

παρόντος άρθρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, 
άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: 

 α. επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον 
 ίδιο οργανισμό, 

 β. καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και 
 γ. κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών 

 μέσων που διενεργήθηκαν με τον οργανισμό αυτό. 
 
6. α. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον 

ίδιο οργανισμό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά 
μέσα στον εν λόγω οργανισμό που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και το στοιχείο β’ της 
παρούσας παραγράφου 6 δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 β. Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: 

 βα. το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν 
ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ως αυτό ορίζεται στο στοιχείο στ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 59 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει, και  

 ββ. το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν 
ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται 
στο ανωτέρω στοιχείο βα’.  
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7. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του στοιχείου 
α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις 
εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

 α. κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που 
 ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν 
 στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού 
 ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και 

 β. στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναγράφονται αναλυτικά τα κράτη ή οι 
δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί του στοιχείου α’ της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς στις 
οποίες προτίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του.  

  Στα ενημερωτικά έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε κάθε διαφημιστικό του 
δημοσίευμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε εμφανή θέση ειδική επισήμανση της 
άδειας σύστασής του που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να 
αναφέρονται τα κράτη και οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί στις αξίες των οποίων 
προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
του καθαρού ενεργητικού του. 

 
8. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των 

ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 και την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ (EE L 193/18.07.1983), όπως ισχύει, ή από τους 
διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του 
είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα 
χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στην ετήσια και 
εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρείες του ίδιου 
ομίλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
1. Το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή 

τιμή του μεριδίου του, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε 
εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε. Διαχειρίσεως στο διαδίκτυο 
σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 
2. α. Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό  της 
αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αμοιβές και οι 
προμήθειες της Α.Ε. Διαχειρίσεως, του θεματοφύλακα και των μελών των 
οργανωμένων αγορών, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό του βαρύνουν το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την 
αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

   
β. Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων 
του. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου 
επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου 
του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 
 

3. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες, όπως διαμορφώνονται  από την Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
4. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευση 

σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται με έξοδα της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΡΙΔΙΑ 
 
1. Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια  μερίδια ή κλάσματα 

μεριδίου. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και 
διάθεση νέων ή μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί. 

 
2. Η αξία κάθε μεριδίου ισούται με το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου της καθαρής 

αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Ο προσδιορισμός της 
καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 
6 του παρόντος Κανονισμού. 

 
3. Κατά την ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τιμή έκδοσης του μεριδίου 

είχε οριστεί σε 1.000 δραχμές (2,935€) ανά μερίδιο. 
 
4. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου υπερβαίνει την αξία του ή 

υπολείπεται, αντιστοίχως, της αξίας του κατά την προμήθεια της  Α.Ε. Διαχειρίσεως, 
σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 
5. H καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η τιμή διαθέσεως 

και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της Α.Ε. Διαχειρίσεως στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 11 του 
Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 
6. Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται με την καταχώρηση των 

αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό 
μητρώο μεριδιούχων, το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονικό μέσο. Η Εταιρία 
Διαχειρίσεως. αποστέλλει ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση στον/στους μεριδιούχο/ους 
για την καταχώρηση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αμέσως επόμενη 
παράγραφο.    Την ευθύνη για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μητρώων 
μεριδιούχων έχει αποκλειστικά και μόνο η Α.Ε. Διαχειρίσεως. 

 
7. Η Ενημέρωση εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που 

αναφέρεται στην υποχρέωση ενημέρωσης χωρίς καθυστέρηση στον μεριδιούχο σχετικά 
με την διεκπεραίωση αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων, όπως 
τροποποιημένη ισχύει, και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) την επωνυμία της Α.Ε. Διαχειρίσεως, β) τα στοιχεία του μεριδιούχου, γ) την 
ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης και τον τρόπο καταβολής της αξίας των 
μεριδίων, δ) την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης, ε) την ονομασία/επωνυμία του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στ) το είδος της αίτησης (απόκτηση ή εξαγορά/εξόφληση), ζ) τον 
αριθμό των μεριδίων, η) την τιμή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης αντίστοιχα εκάστου 
μεριδίου, θ) την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου. 

 
8. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" εφαρμόζονται 

αναλόγως και επί των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 

9. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι απολύτως άκυρη, με 
εξαίρεση τη μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού σε 
ευθεία γραμμή και μετά από αίτηση του μεριδιούχου καταχωρείται σε ειδικό αρχείο της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, που τηρεί η Α.Ε. Διαχειρίσεως. 

10. Τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων δύνανται να ενεχυράζονται σε εξασφάλιση 
απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ. 1, 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951 "περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονομαστικοποίηση 
των μετοχών και το χρηματιστήριο αξιών" (ΦΕΚ 149 Α) και των άρθρων 1244 επί του 
Αστικού Κώδικα.  Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίου, προϋποθέτει σχετική καταχώριση 
της πράξης στο ειδικό αρχείο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που τηρεί η 
Α.Ε. Διαχειρίσεως. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή, 
διενεργείται με αίτησή του προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως.   
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ΑΡΘΡΟ 8 – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Για την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται τα παρακάτω: 

α. υποβολή αίτησης του υποψηφίου μεριδιούχου προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως, ο οποίος 
διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου μεριδιούχου, 

 β. ολοσχερής καταβολή στον Θεματοφύλακα του αντιτίμου της συμμετοχής. 
γ. χορήγηση από την Α.Ε. Διαχειρίσεως του Εντύπου «Βασικές Πληροφορίες για τους 
Επενδυτές», 

 
2. Η τιμή διαθέσεως των μεριδίων είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως και 

προσδιορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας 
ημέρας που υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε. 
Διαχειρίσεως σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος 
ισχύει. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του 
ποσού της επένδυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ σε 
περίπτωση κατάθεσης επιταγής η ημερομηνία οριστικής είσπραξης της επιταγής, ο δε 
υπολογισμός των μεριδίων γίνεται με βάση την τιμή αποτίμησης της ημερομηνίας αυτής. 

 

3. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να διαθέτει τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου απευθείας 
ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, 
εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιριών επενδυτικής 
διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Νόμου 4099/12, όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 
 

4. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστώσεως από την Α.Ε. 
Διαχειρίσεως ή τον Θεματοφύλακα κατά την διάθεση μεριδίων. 

 
5. Η έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Α.Ε. Διαχειρίσεως 

σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 

6. Σε περίπτωση ασφαλίσεως ζωής μπορεί να συμφωνηθεί ότι η ασφαλιστική αποζημίωση 
δεν καταβάλλεται σε μετρητά, αλλά με τη μεταβίβαση στο δικαιούχο μεριδίων Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

 
ΟΡΟΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
1. Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος. 
 
2. Για το σκοπό αυτόν ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Α.Ε. 

Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους Τίτλους που εξαγοράζονται εφόσον έχουν εκδοθεί 
τέτοιοι. Σε περίπτωση μερικής εξαγοράς, θα πρέπει ο μεριδιούχος να αναγράφει στην 
αίτηση εξαγοράς τον ακριβή αριθμό των μεριδίων ή το ακριβές ποσό που επιθυμεί να 
εξαγοράσει. 

 
3. Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την 
εξαγορά. 

 
4. Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της 

αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας 
που υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε. 
Διαχειρίσεως σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 4099/12, όπως τροποποιημένος 
ισχύει. 

 
5. Οι εξαγοραζόμενοι Τίτλοι ακυρώνονται (εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι) από την  Α.Ε. 

Διαχειρίσεως. Σε περίπτωση μερικής εξαγοράς εκδίδεται νέος Τίτλος για τον αριθμό των 
μη εξαγοραζόμενων μεριδίων. 
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6. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας δεν μπορούν να δανείζονται, όταν ενεργούν 
για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ούτε να πραγματοποιεί ακάλυπτες πωλήσεις 
κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως, για λογαριασμό του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορεί να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης 
(back - to - back), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να 
αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η 
υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους. 

 
Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, η Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να δανείζεται για λογαριασμό 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλειστικώς από τράπεζες μέχρι ποσού ίσου προς το 1/10 της 
καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς 
μεριδίων όταν κρίνει ως μη συμφέρουσα την πώληση κινητών αξιών. Σε ασφάλεια των δανείων 
αυτών μπορεί να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 
 
1. Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: 

α. Σε κάθε αγορά μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταβάλλεται προμήθεια 
διάθεσης την οποία καθορίζει η Α.Ε. Διαχειρίσεως μέχρι του ποσοστού 5% επί της 
αξίας των μεριδίων που αγοράζονται. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στην τιμή 
διαθέσεως των μεριδίων και καταβάλλεται από τον αγοραστή κατά την αγορά των 
μεριδίων. 

β. Σε κάθε εξαγορά μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταβάλλεται από το 
μεριδιούχο προμήθεια εξαγοράς, την οποία καθορίζει η Α.Ε. Διαχειρίσεως μέχρι 
5% επί της αξίας των μεριδίων τα οποία προσφέρονται προς εξαγορά. 

 
2. Προμήθειες και έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 

α. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δικαιούται προμήθειας διαχείρισης μέχρι 3% ετησίως επί της 
καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται καθημερινά 
και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα επί του μέσου όρου των ημερήσιων 
αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

 Στην προμήθεια αυτή περιλαμβάνεται η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, η αμοιβή 
του συμβούλου επενδύσεων ή και του διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στους 
οποίους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. 

β. Αμοιβή Θεματοφυλακής μέχρι 0,20% ετησίως. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται 
καθημερινά και  πληρώνεται στο τέλος κάθε μήνα επί του μέσου όρου των 
ημερήσιων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Στην προμήθεια Θεματοφυλακής περιλαμβάνεται η προμήθεια του Θεματοφύλακα 
και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος 
των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

γ. Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 75 κα 77 του Νόμου 4099/12, 
όπως τροποποιημένος ισχύει. 

δ. Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

ε. Έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Νόμο 4099/12, όπως 
τροποποιημένος ισχύει που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

στ. Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση 
 των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

ζ. Εισφορές που καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε οποιαδήποτε 
άλλη κατά νόμο αρμόδια αρχή για λογαριασμό του  Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
1. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα δύνανται να 

διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο 
των δαπανών της χρήσης που καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. 

 
2. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε. Διαχειρίσεως, κατά το μέτρο 
που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι τέλους της χρήσεως 
κεφαλαιακές ζημίες. 

 
3. Η πιθανή διανομή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την 

τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η 
διανομή θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους και θα 
προηγείται σχετική ανακοίνωση διά του τύπου. 

 
4. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι όπως ο νόμος 

εκάστοτε ορίζει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 
 
1. Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των μεριδίων του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Α.Ε. Διαχειρίσεως τη σύγκληση της 
Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να συγκαλέσει τη 
Συνέλευση των μεριδιούχων το πολύ μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της 
αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας 
διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, 
αμέσως ή εμμέσως, με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 
2. Εάν η συνολική καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία 

αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά 5/10, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των μεριδιούχων, με 
σκοπό τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται  στην 
πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός 
μέσος όρος της συνολικής καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε 
τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η 
συνολική καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά 
τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου 
τριμήνου. Για τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 798-804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
αποφασίζει τη σύγκλιση της Συνέλευσης των μεριδιούχων, αναστέλλεται η εξαγορά των 
μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής. 

 
3. Σε περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η διανομή του ενεργητικού του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως, υπό τον έλεγχο του 
θεματοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτή. 
Η έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση 
των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στα σημεία που διατίθενται τα μερίδιά του. 
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