
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Eurobank Win Win Σύνθετο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες
που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης
και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ).
Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν
από την επένδυση.

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Eurobank Win Win Σύνθετο
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Εταιρεία διαχείρισης είναι η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  μέλος του ομίλου Eurobank

Σκοπός του Α/Κ είναι η επένδυση του ενεργητικού του σε: (1) ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων, μετοχών και μέσων χρηματαγοράς. Το
Α/Κ δύναται να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Μία Επενδυτική
Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Το Α/Κ στοχεύει να προσφέρει
στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση. Η τρέχουσα Περίοδος Επένδυσης της Επενδυτικής Στρατηγικής λήγει την 30η Δεκεμβρίου 2016.

Η Επενδυτική Στρατηγική του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου συνδέεται με την απόδοση τριών χαρτοφυλακίων (Χαρτοφυλάκια Α, Β
και Γ) συνδεδεμένων με 2 δείκτες, τον μετοχικό δείκτη EUROSTOXX 50 (Δείκτης Α) και τον ομολογιακό δείκτη JPMorgan Govt Bond Index EMU
(Δείκτης Β). Το Χαρτοφυλάκιο Α έχει ως δείκτες αναφοράς τον Δείκτη Α σε αναλογία 35% και τον Δείκτη Β σε αναλογία 65%. Το Χαρτοφυλάκιο
Β έχει ως δείκτες αναφοράς τον Δείκτη Α σε αναλογία 50% και τον Δείκτη Β σε αναλογία 50%. Το Χαρτοφυλάκιο Γ έχει ως δείκτες αναφοράς
τον Δείκτη Α σε αναλογία 65% και τον Δείκτη Β σε αναλογία 35%.

Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου υπολογίζεται σε 12 προκαθορισμένες Περιόδους
Αναφοράς. Σε κάθε Περίοδο Αναφοράς καταγράφεται η απόδοση καθενός από τα τρία Χαρτοφυλάκια Α, Β και Γ, σύμφωνα με την πορεία των
Δεικτών Αναφοράς και τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης είναι ίση με
ποσοστό 90% επί της υψηλότερης απόδοσης οποιουδήποτε εκ των τριών Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ που σημειώθηκε σε οποιαδήποτε από τις
12 προκαθορισμένες Περιόδους Αναφοράς.

Η προσδοκώμενη απόδοση του Α/Κ συνδέεται με την απόδοση του χαρτοφυλακίου και την απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, όπως περιγράφεται παραπάνω, υπό προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω στα Επεξηγηματικά
Παραδείγματα.

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα αποφασίσει πριν τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης αν το Α/Κ θα λυθεί, αν θα παραταθεί για μία
νέα περίοδο επένδυσης, ή αν θα συγχωνευθεί με άλλο Α/Κ.

Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επηρεάζει την απόδοση του Α/Κ.
Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες Ελλάδας).
Τα κέρδη και οι πρόσοδοι που θα δημιουργηθούν από το Α/Κ θα επανεπενδυθούν.

Σύσταση: το παρόν Α/Κ δεν είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους πριν τη λήξη της Περιόδου
Επένδυσης.

Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική, μπορείτε να ανατρέξτε στο ενημερωτικό
δελτίο.

Επεξηγηματικά Παραδείγματα

Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξουν το μηχανισμό κάτω από διαφορετικές
συνθήκες αγοράς. Παρουσιάζουν την προσδοκώμενη απόδοση του Α/Κ στη λήξη της Περιόδου Επένδυσης. Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν
προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχουν ίσες πιθανότητες πραγμάτωσης. Τα σενάρια δεν προβλέπουν για κινδύνους που
περιγράφονται στην ενότητα «Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης». Τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες
απώλειες για τον επενδυτή.

Η μεγαλύτερη απόδοση που έχει καταγράψει οποιοδήποτε από τα Χαρτοφυλάκια Α, Β και Γ κατά τις μέχρι σήμερα Περιόδους Αναφοράς είναι
ίση με +38,03%. Δηλαδή, κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου θα είναι τουλάχιστον 90% * (+38,03%) = (+34,23%), εκτός από την περίπτωση που κάποιο από τα Χαρτοφυλάκια
Α, Β ή Γ καταγράψει υψηλότερη απόδοση στη μία Περίοδο Αναφοράς που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης του Α/Κ.



Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος  κίνδυνος                  Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη      Υψηλότερη αναμενόμενη
απόδοση                                                 απόδοση

Ευνοϊκές συνθήκες:

Έστω ότι κατά τη μία υπολειπόμενη Περίοδο Υπολογισμού η
μεγαλύτερη απόδοση των Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ που
επιτυγχάνεται είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτευχθείσα
απόδοση έως σήμερα +38,03%. Έτσι, κατά την ημερομηνία
λήξης της Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση της Επενδυτικής
Στρατηγικής θα είναι ίση με 90% * (+38,03%) = (+34,23%). Ο
επενδυτής επωφελείται κατά 90% από την υψηλότερη απόδοση
του καλαθιού αναφοράς που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
του Α/Κ, η οποία αντιστοιχεί σε ισοδύναμη προσδοκώμενη
απόδοση σε ετήσια βάση +2,59%.

Εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες:

Έστω ότι κατά τη μία υπολειπόμενη Περίοδο Υπολογισμού η
μεγαλύτερη απόδοση των Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ που
επιτυγχάνεται είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτευχθείσα
απόδοση έως σήμερα +38,03%. Έτσι, κατά την ημερομηνία
λήξης της Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση της Επενδυτικής
Στρατηγικής θα είναι ίση με 90% * (+46,79%) = (+42,11%). Ο
επενδυτής επωφελείται κατά 90% από την υψηλότερη απόδοση
του καλαθιού αναφοράς που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
του Α/Κ, η οποία αντιστοιχεί σε ισοδύναμη προσδοκώμενη
απόδοση σε ετήσια βάση +3,10%.

Έστω ότι κατά τη μία υπολειπόμενη Περίοδο Υπολογισμού η
μεγαλύτερη απόδοση των Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ που
επιτυγχάνεται είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτευχθείσα
απόδοση έως σήμερα +38,03%. Έτσι, κατά την ημερομηνία
λήξης της Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση της Επενδυτικής
Στρατηγικής θα είναι ίση με 90% * (+38,03%) = (+34,23%). Ο
επενδυτής επωφελείται κατά 90% από την υψηλότερη απόδοση
του καλαθιού αναφοράς που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
του Α/Κ. Επιπλέον, έστω ότι κατά την ημερομηνία λήξης της
Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση των επενδύσεων του
χαρτοφυλακίου χρεογράφων του Α/Κ είναι αρνητική, εξαιτίας
των υποθετικών απωλειών από κάποιους εκδότες χρεογράφων
(όπως περιγράφεται στην ενότητα "Προφίλ Κινδύνου και
Απόδοσης"). Συνολικά, η προσδοκώμενη απόδοση του Α/Κ
διαμορφώνεται σε ‐25%, που αντιστοιχεί σε ισοδύναμη
προσδοκώμενη αρνητική απόδοση σε ετήσια βάση ‐2,47%.

Η απόδοση του Α/Κ στη λήξη δεν περιλαμβάνει τυχόν αμοιβές και άλλα έξοδα που περιγράφονται στην ενότητα "Επιβαρύνσεις".

Εάν τα μερίδια εξαγοραστούν πριν τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης: η τιμή εξαγοράς δεν θα υπολογιστεί με βάση τον μηχανισμό, αλλά θα
βασίζεται στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού του Α/Κ που θα περιλαμβάνει την τρέχουσα τιμή του Χρηματοοικονομικού Παραγώγου Μέσου
που χρησιμοποιείται όπως αυτό αποτιμάται στην αγορά.

Μέτριες συνθήκες:
Έστω ότι κατά τη μία υπολειπόμενη Περίοδο Υπολογισμού η
μεγαλύτερη απόδοση των Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ που
επιτυγχάνεται είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτευχθείσα
απόδοση έως σήμερα +38,03%. Έτσι, κατά την ημερομηνία
λήξης της Περιόδου Επένδυσης, η απόδοση της Επενδυτικής
Στρατηγικής θα είναι ίση με 90% * (+38,03%) = (+34,23%). Ο
επενδυτής επωφελείται κατά 90% από την υψηλότερη απόδοση
του καλαθιού αναφοράς που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
του Α/Κ, η οποία αντιστοιχεί σε ισοδύναμη προσδοκώμενη
απόδοση σε ετήσια βάση +2,59%.

Δυσμενείς συνθήκες:

Γιατί το Α/Κ ανήκει στην κατηγορία 3? Το Α/Κ ανήκει στη
συγκεκριμένη κατηγορία διότι η τιμή μεριδίου του μπορεί να
σημειώνει αναλόγως μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με τις τιμές των
Α/Κ που ανήκουν σε υψηλότερες κατηγορίες, αλλά μεγαλύτερες σε
σχέση με τα Α/Κ που ανήκουν σε χαμηλότερες κατηγορίες. Η
πιθανότητα να καταγραφούν μεγαλύτερες απώλειες ή κέρδη είναι
σχετικά μικρή.

Προσδοκώμενη 
απόδοση του 
Α/Κ στη λήξη

Ισοδύναμη 
προσδοκώμενη 

απόδοση σε 
ετήσια βάση

Μέγιστη απόδοση Χαρτοφυλακίων Α, Β, 
Γ, έως σήμερα, ίση με +38,03%

+34,23% +2,59%
Έστω ότι η μέγιστη απόδοση των 
Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ, στο εξής έως 
τη λήξη είναι ίση με -17,82% < +38,03%

Προσδοκώμενη 
απόδοση του 
Α/Κ στη λήξη

Ισοδύναμη 
προσδοκώμενη 

απόδοση σε 
ετήσια βάση

Μέγιστη απόδοση Χαρτοφυλακίων Α, Β, 
Γ, έως σήμερα, ίση με +38,03%

+42,11% +3,10%
Έστω ότι η μέγιστη απόδοση των 
Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ, στο εξής έως 
τη λήξη είναι ίση με +46,79% > +38,03%

Προσδοκώμενη 
απόδοση του 
Α/Κ στη λήξη

Ισοδύναμη 
προσδοκώμενη 

απόδοση σε 
ετήσια βάση

Μέγιστη απόδοση Χαρτοφυλακίων Α, Β, 
Γ, έως σήμερα, ίση με +38,03%

+34,23% +2,59%
Έστω ότι η μέγιστη απόδοση των 
Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ, στο εξής έως 
τη λήξη είναι ίση με +28,47% < +38,03%

Προσδοκώμενη 
απόδοση του 
Α/Κ στη λήξη

Ισοδύναμη 
προσδοκώμενη 

απόδοση σε 
ετήσια βάση

Μέγιστη απόδοση Χαρτοφυλακίων Α, Β, 
Γ, έως σήμερα, ίση με +38,03%

-25,00% -2,47%
Έστω ότι η μέγιστη απόδοση των 
Χαρτοφυλακίων Α, Β και Γ, στο εξής έως 
τη λήξη είναι ίση με -17,82% < +38,03%



Πρακτικές Πληροφορίες

Επιβαρύνσεις

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν
τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες.
Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα
αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2015 και ενδέχεται να
διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

• την αμοιβή απόδοσης
• το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου
του Α/Κ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που
καταβάλλει το Α/Κ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου
Α/Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Μέρος Β΄
Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 10 – Προμήθειες, Αμοιβές και Έξοδα που
βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους
μεριδιούχους του» του ενημερωτικού δελτίου που μπορείτε να
βρείτε στις ιστοσελίδες www.eurobankam.gr & www.eurobank.gr.

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α/Κ, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και
διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη
δυνητική απόδοση της επένδυσής σας:

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης 4,00%

Προμήθεια εξαγοράς 4,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να
επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την
εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του  Α/Κ 
κατά τη διάρκεια ενός έτους 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,07%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων 

Αμοιβή απόδοσης Καμία

Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου/απόδοσης αντανακλά με
ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το Α/Κ κάτω
από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του.
Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν κάτω από
ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν
κατά τη διάρκεια ζωής του Α/Κ, όπως είναι αναμενόμενο, δεν
μπορούν να προβλεφθούν από το συνθετικό δείκτη
κινδύνου/απόδοσης του Α/Κ. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
- τον κίνδυνο αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλήματος
στα συστήματα ή τις διεργασίες,
- τον κίνδυνο να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη προβλέψιμες
εξαγορές από το Α/Κ που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
χειρότερες από τις αναμενόμενες τιμές εισόδου/εξόδου,
- τον κίνδυνο ο αντισυμβαλλόμενος της Επενδυτικής Στρατηγικής του
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου να μην καταφέρει να
τηρήσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υπογραμμένη
εκτελούμενη συμφωνία (ο κίνδυνος αυτός μειώνεται λαμβάνοντας
από τους αντισυμβαλλομένους σε τακτή βάση ένα ποσό ως
εγγύηση),
-τον κίνδυνο κάποιος από τους εκδότες ενός χρεογράφου που
βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ να μην είναι σε θέση να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να αποδώσει το τακτικό εισόδημα
και να αποπληρώσει το αρχικό ποσό επένδυσης.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
(συνέχεια)
Τι σημαίνει αυτή η κλίμακα (συνθετικός δείκτης
κινδύνου/απόδοσης); Αξιολογεί τόσο την πιθανή απόδοση όσο και
τον πιθανό κίνδυνο απώλειας μέρους του κεφαλαίου σας. Γενικά, η
προοπτική για υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύεται από μεγαλύτερο
κίνδυνο να σημειωθούν ζημιές. Η κατώτατη κατηγορία δεν
συνεπάγεται επένδυση χωρίς κανένα κίνδυνο.
Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον
υπολογισμό αυτής της κλίμακας, ενδέχεται να μην αποτελούν
αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του Α/Κ.
Η κατηγοριοποίηση του Α/Κ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι
εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους
μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Α/Κ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από  την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η 
Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι  ακριβείς την  1η Ιουνίου  2016.

Θεματοφύλακας του Α/Κ είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, αντίγραφα του
ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας
έκθεσης καθώς και οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων μπορούν
να αντληθούν από τις ιστοσελίδες www.eurobankam.gr &
www.eurobank.gr.

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι σχετικές με το Α/Κ,
ενώ το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται
για όλα τα Eurobank Α/Κ. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους
Επενδυτές για τα υπόλοιπα Eurobank Α/Κ είναι διαθέσιμα και
διατίθενται δωρεάν.

Φορολογική αντιμετώπιση
H φορολογική νομοθεσία που διέπει το Α/Κ είναι η Ελληνική και
ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για
περισσότερες πληροφορίες.

Υπεύθυνος Πληροφόρησης
Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία
που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές
αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται
σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου των
Eurobank Α/Κ.
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