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1.  ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 Το (LF) Fund of Funds (το "Αµοιβαίο Κεφάλαιο") είναι ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που συστάθηκε κατά το δίκαιο 
του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου. Είναι µια συµβατική µορφή και δεν έχει ξεχωριστή νοµική 
προσωπικότητα. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί σύµφωνα µε το Τµήµα Ι του Νόµου της 17ης ∆εκεµβρίου 
2010 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2010»), υπό τη µορφή αµοιβαίου επενδυτικού 
κεφαλαίου ανοικτού τύπου ("αµοιβαίο κεφάλαιο”), ως µη εταιρικής µορφής συνιδιοκτησία κινητών αξιών και 
άλλων στοιχείων ενεργητικού επιτρεπόµενων από το νόµο. 
 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει διαφορετικά χαρτοφυλάκια ενεργητικού και παθητικού, καθένα από τα οποία 
συνιστά ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (συγκεντρωτικά τα «Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια» και καθένα ξεχωριστά 
το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο») που θα δηµιουργηθούν σύµφωνα µε την ενότητα 4 κατωτέρω. Τα Υπό-
Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να έχουν κοινούς ή διαφορετικούς επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές, 
που καθορίζονται κατά καιρούς από την εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., 
την εταιρεία διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου (LF) Fund of Funds (η «Εταιρεία ∆ιαχείρισης»). Η 
Εταιρεία ∆ιαχείρισης είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ∆ουκάτου του 
Λουξεµβούργου και έχει την καταστατική της έδρα στο Λουξεµβούργο. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των µετρητών) αποτελούν 
αποκλειστικά αντικείµενο διαχείρισης από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης προς όφελος των συνιδιοκτητών του 
αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (οι «Μεριδιούχοι»). 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσονται από ή µε εντολή της εταιρείας Eurobank 
Private Bank Luxembourg S.A. (ο «Θεµατοφύλακας»). Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι ξεχωριστά από εκείνα της Εταιρείας ∆ιαχείρισης. 
 
Με την αγορά Μεριδίων (τα «Μερίδια») ενός ή περισσοτέρων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κάθε επενδυτής 
εγκρίνει και αποδέχεται πλήρως τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού λειτουργίας (ο «Κανονισµός 
Λειτουργίας»), ο οποίος καθορίζει τη συµβατική σχέση µεταξύ των Μεριδιούχων, της Εταιρείας ∆ιαχείρισης 
και του Θεµατοφύλακα. Ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι εκάστοτε µελλοντικές τροποποιήσεις του θα 
υποβάλλονται στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών (“Registre de Commerce et des Sociétés”) του 
Λουξεµβούργου (όπου µπορεί να εξετασθεί και να ληφθούν αντίγραφα). ∆ηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται µε 
ανακοίνωση στο "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (το «Mémorial»), η οποία θα ειδοποιεί για 
την κατάθεση των εγγράφων αυτών στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών. 
 
 
2.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
 Η εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A (Eurobank FMC-LUX εν συντοµία) είναι 
η Εταιρεία ∆ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει συσταθεί ως ανώνυµη εταιρεία κατά το δίκαιο του Μεγάλου ∆ουκάτου του 
Λουξεµβούργου και λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 15 του Νόµου 2010. Έχει την 
καταστατική της έδρα στην πόλη του Λουξεµβούργου. 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2006 για αόριστη χρονική διάρκεια µε αποκλειστικό σκοπό 
τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το καταστατικό της Εταιρείας ∆ιαχείρισης έχει δηµοσιευτεί στο  
Mémorial µε ηµεροµηνία 10 Απριλίου 2006 και οι τροποποιήσεις του έχουν δηµοσιευτεί στο Mémorial C µε 
ηµεροµηνία 19 Αυγούστου 2006 και 23 Οκτωβρίου 2012. Το ενοποιηµένο καταστατικό κατατέθηκε στο 
Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών του Λουξεµβούργου στις 22 Οκτωβρίου 2012 (όπου µπορεί να εξετασθεί και 
να ληφθούν αντίγραφα). 
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Ανάθεση αρµοδιοτήτων από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο όνοµά της, αλλά προς το συµφέρον 
αποκλειστικά των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης δύναται να αναθέτει 
ορισµένες αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτους, όπως αναφέρονται στο 
ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό την εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
∆ιαχείρισης ( το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο»). Συγκεκριµένα: 
 
 Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση διαχείρισης επενδύσεων µε την εταιρεία Eurobank Asset 

Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ.) (Aθήνα) (ο «∆ιαχειριστής Επενδύσεων»), η οποία θα έχει πλήρη εξουσία 
να διαχειρίζεται τα στοιχεία ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων, στο πλαίσιο των πολιτικών και 
των περιορισµών που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης κατά καιρούς. Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων 
µπορεί, µετά από έγκριση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, να διορίζει έναν ή περισσότερους υπό-διαχειριστές 
επενδύσεων (οι «Υπό-∆ιαχειριστές Επενδύσεων»), στους οποίους µπορεί να αναθέτει αρµοδιότητες 
διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού σχετικά µε όλα ή ορισµένα από τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. 

 
 Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση αντιπροσώπευσης διοίκησης, τήρησης µητρώου µεριδιούχων 

και µεταβίβασης µε την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. (ο “Φορέας ∆ιοίκησης και 
Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων” ή ο “Φορέας ∆ιοίκησης”) 
η οποία, σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, θα ενεργεί ως Φορέας ∆ιοίκησης και Υπεύθυνος Τήρησης 
Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Υπό την ιδιότητα αυτή, θα 
είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των διαθέσεων των Μεριδίων, των αιτήσεων εξαγοράς, µετατροπής 
και µεταβίβασης των Μεριδίων, καθώς και για την φύλαξη του Μητρώου των Μεριδιούχων, την παροχή 
και επίβλεψη της αποστολής των δηλώσεων, εκθέσεων, ανακοινώσεων και λοιπού ενηµερωτικού υλικού 
στους Μεριδιούχους. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τις γενικές διοικητικές αρµοδιότητες που απαιτούνται 
κατά το δίκαιο του Λουξεµβούργου, όπως ο υπολογισµός της καθαρής αξίας µεριδίου (“Καθαρή Αξία 
Μεριδίου ”) και τη διατήρηση των λογιστικών αρχείων. 

 
 

3.  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
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. Το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώξει να πετύχει το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις οδηγίες που έχουν 
οριστεί από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης (το «∆ιοικητικό Συµβούλιο») µε την επένδυση 
σε κινητές αξίες (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί πρόσφατα), µέσα χρηµαταγοράς, 
µερίδια σε άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις, συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος, 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλες επενδύσεις, όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Επιπροσθέτως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιµα σε βοηθητική βάση. 
 
∆εν υπάρχει εγγύηση ή εξασφάλιση ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και οι επενδύσεις των Υπό-Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων θα είναι επικερδείς και ότι ο επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-
Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επιτευχθούν. 
 
Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι σύµφωνη µε 
τους κανόνες και περιορισµούς που καθορίζονται κατά καιρούς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στον παρόντα 
Κανονισµό Λειτουργίας και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, καθώς και µε τους περιορισµούς του Τµήµατος Ι του 
Νόµου του 2010. 
  
Ο συγκεκριµένος σκοπός, η επενδυτική πολιτική και οι επενδυτικοί περιορισµοί που εφαρµόζονται σε κάθε 
Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο χωριστά θα καθορίζονται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και θα αναφέρονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
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4.   ΤΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, θα διατηρείται ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οποτεδήποτε τη δηµιουργία νέων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
 
Τα έσοδα από τις διαθέσεις για Μερίδια ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύονται χωριστά και θα 
αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης χωριστά σύµφωνα µε τους επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές 
κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3 του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας 
και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Σχετικά µε τους τρίτους, µολονότι κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χωριστή νοµική υπόσταση, παρόλα 
ταύτα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλο το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σ’ αυτό και 
δε θα είναι υπεύθυνο για το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σε οποιοδήποτε άλλο Υπό-
Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
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. 
 
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατα και άλλα χαρακτηριστικά των Μεριδίων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο. 
 
 
5.  ΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ 
 
Μεριδιούχοι 

 
Κάθε Μερίδιο αντιπροσωπεύει το τµήµα δικαιώµατος ιδιοκτησίας κάθε Μεριδιούχου στο ενεργητικό και 
παθητικό που αποτελούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και στα οποία κάθε Μεριδιούχος είναι δικαιούχος. Κάθε 
Μερίδιο είναι αδιαίρετο σε σχέση µε τα δικαιώµατα που ενσωµατώνει. Στις συναλλαγές τους µε την Εταιρεία 
∆ιαχείρισης ή το Θεµατοφύλακα, οι συνιδιοκτήτες ή διεκδικητές των Μεριδίων, καθώς και οι κοµιστές και 
δικαιούχοι των Μεριδίων ("usufruitiers"), πρέπει να εκπροσωπούνται από το ίδιο πρόσωπο. Η άσκηση των 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τα Μερίδια µπορεί να ανασταλούν µέχρι να εξασφαλιστούν οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις.   

 
Οι Μεριδιούχοι δεν µπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση ή κατάτµηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή 
οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ούτε θα έχουν δικαιώµατα σχετικά µε την αντιπροσώπευση και 
διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο θάνατος, ανικανότητα, 
αδυναµία ή πτώχευση δε θα επηρεάζει την ύπαρξη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

 
∆ε θα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις µεριδιούχων και δε θα απορρέουν δικαιώµατα ψήφου από την κατοχή  
Μεριδίων. 

 
Οι Μεριδιούχοι ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι υπεύθυνοι για ολόκληρο το παθητικό του Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µολονότι η ευθύνη τους θα περιορίζεται σε ποσό που θα συνεισφέρουν στο σχετικό 
Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο.  
 
Νόµισµα Αναφοράς  
 
Η Αξία του Καθαρού Ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται σε κάθε νόµισµα που 
καθορίζεται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο (το "Νόµισµα Αναφοράς" 
του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου). Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες οι Σειρές των Μεριδίων 
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κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (το "Νόµισµα Μεριδίου") µπορεί να είναι διαφορετικό από το Νόµισµα 
Αναφοράς στο οποίο είναι εκφρασµένο κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο.  
 
Μορφή, ιδιοκτησία και µεταβίβαση των Μεριδίων 
 
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. 
Τίτλοι Μεριδίων δεν εκδίδονται. 
 
Το αντίτιµο των Μεριδίων καταβάλεται 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. 
 
Περιορισµοί στην ∆ιάθεση και την Ιδιοκτησία 
 
∆ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία  έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 
κατωτέρω. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή να 
σταµατήσει την έκδοση Μεριδίων ή µπορεί να περιορίσει την έκδοση Μεριδίων (ή να αρνηθεί να εκδώσει 
οποιαδήποτε Μερίδια) αν το µέτρο αυτό θεωρείται ευλόγως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι είναι απαραίτητο 
για την προστασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, της Εταιρείας 
∆ιαχείρισης ή οποιωνδήποτε Μεριδιούχων.  

 
Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί: 
 

 Να απορρίπτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οποιαδήποτε αίτηση για Μερίδια, 
 Να εξαγοράσει υποχρεωτικά οποιαδήποτε Μερίδια, για τα οποία διαπιστώνει ότι τηρούνται από επενδυτές 

που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη Σειρά που προβλέπεται για το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή την Σειρά. . 
 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ∆ιαχείρισης εκδώσει ανακοίνωση αναγκαστικής εξαγοράς για οποιονδήποτε από 
τους ανωτέρω λόγους σε έναν Μεριδιούχο, ο Μεριδιούχος αυτός θα θεωρείται ότι έχει : (i) ζητήσει εξαγορά των 
σχετικών Μεριδίων σύµφωνα µε την ενότητα 8 κατωτέρω την πρώτη εργάσιµη ηµέρα των τραπεζών του 
Λουξεµβούργου µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση και (ii) εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία 
∆ιαχείρισης να αφαιρέσει από τα κέρδη εξαγοράς όλους τους φόρους, έξοδα και δαπάνες τα οποία διαφορετικά 
θα βάρυναν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή το σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
 
6. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ  
 
Έκδοση των Μεριδίων  
 
Μετά την ηµέρα αρχικής προσφοράς ή περιόδου έναρξης διαθέσεων των Μεριδίων συγκεκριµένης Σειράς Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τα Μερίδια µπορούν να εκδίδονται σε συνεχή βάση στη Σειρά ή το Υπό-Αµοιβαίο 
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Κεφάλαιο αυτό. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να συνάψει συµβάσεις µε ιδρύµατα, διαµεσολαβητές και/ή 
επαγγελµατίες επενδυτές για τη διανοµή των Μεριδίων. 

 
Μια αίτηση Μεριδίων (η “Aίτηση”) µπορεί να γίνει στον Φορέα ∆ιοίκησης και/ή σε ανάλογους ενδιάµεσους 
φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισµού της 
Καθαρής Αξίας Μεριδίου σύµφωνα µε την ενότητα 16 κατωτέρω, τα Μερίδια θα εκδίδονται σε κάθε Σειρά Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (όπως ορίζεται στην ενότητα 15 κατωτέρω) σύµφωνα µε την 
ενότητα 15 κατωτέρω.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες κατά ή πριν την Ηµέρα 
Αποτίµησης για την επεξεργασία των Αιτήσεων, όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Σχετικά µε τις 
Αιτήσεις που λαµβάνονται από τον Φορέα ∆ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους σύµφωνα µε τους όρους που 
προβλέπονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο) πριν από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις 
ηµεροµηνίες για µία Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια πρέπει να διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην 
Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης. 

 
Σχετικά µε τις Αιτήσεις που λαµβάνει ο Φορέας ∆ιοίκησης ή οι ενδιάµεσοι φορείς όπως ορίζονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µετά τις  Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από την 
Εταιρεία ∆ιαχείρισης και περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, 
τα Μερίδια θα διανεµηθούν σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την 
επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης.  
 
Τα Μερίδια θα διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της σχετικής Σειράς 
Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου που ισχύει κατά την εφαρµοστέα Ηµέρα Αποτίµησης, συν την τυχόν 
καταβλητέα χρέωση διάθεσης. Σύµφωνα µε τους νόµους, κανονισµούς, χρηµατιστηριακούς κανόνες ή 
τραπεζικές πρακτικές που ισχύουν στη χώρα που πραγµατοποιείται η διάθεση, µπορεί να επιβληθούν 
συµπληρωµατικοί φόροι ή έξοδα από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε 
Σειράς θα είναι διαθέσιµη κατά την περίοδο που ορίζεται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και περιγράφεται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Η πρώτη αίτηση συµµετοχής σε οποιοδήποτε Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο από υποψήφιο µεριδιούχο (είτε γίνει 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής διάθεσης ή όχι) (η «Αρχική Αίτηση») πρέπει να γίνει µε έγγραφη 
εντολή, fax ή ηλεκτρονικό τρόπο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει η Εταιρία ∆ιαχείρισης κατά καιρούς και 
περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Οι υποψήφιοι µεριδιούχοι µπορεί να κληθούν να διαθέσουν 
οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την εταιρία ∆ιαχείρισης καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνουν 
απαραίτητες η Εταιρία ∆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 
από το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Για επόµενες αιτήσεις, δηλαδή για αιτήσεις συµµετοχών από µεριδιούχους σε 
οποιαδήποτε Υπό Αµοιβαία Κεφάλαια (η «Ακόλουθη Αίτηση»), οδηγίες µπορεί να δίνονται µέσω fax, 
τηλεφώνου, ταχυδροµείου ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας, αποδεκτής από την εταιρία ∆ιαχείρισης 
(συµπεριλαµβανοµένης, για την αποφυγή αµφισβήτησης, και της ηλεκτρονικής µορφής), όπως ορίζονται στο  
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.   
 
Οι πληρωµές των Μεριδίων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις και εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε ηλεκτρονική µεταφορά, χωρίς τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι 
τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές µεταφορές) στο Νόµισµα Αναφοράς του 
σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Μεριδίου, αν υπάρχει, της σχετικής Σειράς Μεριδίων ή σε 
όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αν υπάρχει, σε διαταγή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Η αδυναµία πληρωµής, οδηγεί στην ακύρωση των Αιτήσεων. 
 
Στο βαθµό που η αίτηση διάθεσης δεν οδηγεί στην απόκτηση πλήρους αριθµού Μεριδίων, κλάσµατα των 
ονοµαστικών Μεριδίων θα εκδοθούν σε τρία δεκαδικά ψηφία και η διαφορά από τη στρογγυλοποίηση θα 
προστεθεί στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
∆ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία  έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 
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κατωτέρω. Σε περίπτωση αναστολής των συναλλαγών σε Μερίδια, οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται την πρώτη 
Ηµέρα Αποτίµησης µετά το τέλος της περιόδου αναστολής. 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 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. 
 
 
7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να ορίσει ελάχιστο όριο στις αρχικές και µεταγενέστερες συµµετοχές/διαθέσεις 
για οποιαδήποτε Σειρά Μεριδίων ή για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο και µπορεί να παραιτηθεί από τα ελάχιστα αυτά όρια υπό συγκεκριµένες συνθήκες στο βαθµό που 
επιτρέπεται από το εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. 
 
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 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τότε η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει 
ολόκληρη τη συµµετοχή του αυτού 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. 
 
 
8. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 
 
Εκτός από την περίπτωση που ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου έχει ανασταλεί υπό τους όρους που 
αναφέρονται στην ενότητα 16 κατωτέρω, οι Μεριδιούχοι µπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε από τον Φορέα 
∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο να εξαγοράσουν σε 
οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή όλα τα Μερίδια που τηρούνται από το Μεριδιούχο αυτόν, σε 
οποιαδήποτε Σειρά οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται σε 
γραπτή ή άλλη µορφή που απαιτείται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης κατά καιρούς και αναφέρεται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Οι εξαγορές θα πραγµατοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου την αντίστοιχης Σειράς Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, αφαιρώντας την τυχόν προµήθεια εξαγοράς που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο σε οποιαδήποτε 
Ηµέρα Αποτίµησης, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του παρόντος, 
εφόσον οι αιτήσεις εξαγοράς έχουν ληφθεί από τον Φορέα ∆ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς υπό 
τους όρους που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο) κατά τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις 
Ηµεροµηνίες που ορίζονται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά ή 
πριν µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών. Σχετικά µε τις αιτήσεις εξαγοράς που 
λαµβάνονται από τον Φορέα ∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πριν 
από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες, ο Φορέας ∆ιοίκησης θα εξαγοράσει 
Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα 
Αποτίµησης µείον τα τυχόν έξοδα εξαγοράς που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Σχετικά µε τα αιτήµατα 
εξαγοράς που λαµβάνονται από τον Φορέα ∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µετά τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες σχετικά µε την 
αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ∆ιοίκησης θα 
εξαγοράσει Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την επόµενη 
Ηµέρα Αποτίµησης.   
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Ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στην αξία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εξαγοράς των Μεριδίων ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την 
τιµή στην οποία τα Μερίδια εκδόθηκαν ή αγοράστηκαν. 
 
Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται γραπτώς, είτε µέσω φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως 
ορίζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να 
επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλλουν αιτήµατα εξαγοράς τηλεφωνικώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να 
αποσταλεί στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. 
 
Τα αιτήµατα εξαγοράς πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και 
τον Φορέα ∆ιοίκησης στην αίτηση εξαγοράς που είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και τον Φορέα 
∆ιοίκησης. Όλα οι απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στην πραγµατοποίηση της εξαγοράς πρέπει να 
παρατίθενται στην αίτηση εξαγοράς. 
 
Υπό τις οδηγίες του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνει 
µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς (ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση) εντός των 
χρονικών ορίων όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνεται 
στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Αναφοράς της σχετικής 
Σειράς Μεριδίων ή σε όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Στην τελευταία περίπτωση, 
το τυχόν κόστος συναλλαγµατικής µετατροπής θα καταβάλλεται από το Μεριδιούχο στον οποίο γίνεται η 
πληρωµή. 

 
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 Αξίας Καθαρού 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 αναβληθείσα αίτηση εξαγοράς και µετατροπής θα επεξεργάζεται, 
κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις αιτήσεις που λήφθηκαν µεταγενέστερα, µε βάση την Καθαρή Αξία 
Μεριδίου του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αυτή την ηµέρα. 
  
Τα Μερίδια οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δε θα εξαγοράζονται κατά την περίοδο αναστολής του 
υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου ύστερα από απόφαση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε την 
ενότητα 16 κατωτέρω. 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, εν όλω 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, εν όλω 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) 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 εν όλω 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 ο εξαγοράζων Μεριδιούχος στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο.  
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9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 
 
Εκτός από την περίπτωση της προσωρινής αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, σχετικά µε µια Σειρά ή ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, 
οι Μεριδιούχοι µπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν από τον Φορέα ∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς 
όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο να µετατρέψουν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή 
όλα τα Μερίδια που τηρούνται από τους Μεριδιούχους αυτής σε µία Σειρά ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε 
Μερίδια άλλου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  
 
Οι Μετατροπές θα γίνονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των αντίστοιχων Σειρών των σχετικών 
Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων αφαιρώντας τα τυχόν έξοδα µετατροπής που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του 
παρόντος, εφόσον τα αιτήµατα µετατροπής έχουν ληφθεί από τον Φορέα ∆ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους 
υπό τους όρους που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο) µέχρι την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις 
ηµεροµηνίες που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ή πριν από 
µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτηµάτων µετατροπής. Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής 
που λαµβάνονται από το Φορέα ∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο πριν από τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες, ο Φορέας ∆ιοίκησης θα µετατρέψει 
τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στη σχετική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που ισχύει την 
αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης µείον την τυχόν χρέωση µετατροπής που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής που λαµβάνονται από τον Φορέα ∆ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους 
φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µετά τους Χρόνους Παράδοσης και τις ηµεροµηνίες της 
σχετικής Ηµέρας Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ∆ιοίκησης θα µετατρέψει 
τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. 
 
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. 
 
Κάθε µετατροπή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επενδυτικές προϋποθέσεις της Σειράς στην οποία 
µετατρέπονται τα Μερίδια, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7 ανωτέρω. 
 
Τα αιτήµατα µετατροπής πρέπει να είναι έγγραφα, είτε σε φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως 
περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να 
επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλουν αιτήµατα µετατροπής τηλεφωνικώς ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου υπό ειδικές συνθήκες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να 
αποσταλεί στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. 
 
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: 
 

  (B x C) - D  
A = --------------- * EX  
 E 
 
A = Ο αριθµός των Μεριδίων προς έκδοση στην Σειρά-στόχο  
B = Ο αριθµός των Μεριδίων προς µετατροπή στην αρχική Σειρά 
C = Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην αρχική Σειρά  
D = Οι προµήθειες µετατροπής (εφόσον υπάρχουν) οι οποίες µπορούν να εισπραχθούν προς όφελος του 

∆ιανοµέα όπως αναφέρεται ανωτέρω 
E = Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην Σειρά- στόχο 
EX:  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. 

 
Η µετατροπή των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση όταν ο 
υπολογισµός της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας των Μεριδίων αναστέλλεται. 
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10. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
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 Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  
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 που 
περιγράφονται περαιτέρω στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο: 
 
-  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. 

 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 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 Φορέας ∆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. 
 
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 Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 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.  
 
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. 

 
- 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 (συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό εξόδων που 

αφορούν τηλέφωνα, telex, και ταχυδροµικά 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. 
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- 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 αναφέρονται στην παρούσα ενότητα θα αφαιρούνται από το 
ενεργητικό του Υπό-Αµοιβαίου 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 Υπό-Αµοιβαίο 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 Υπό-Αµοιβαίου 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 Υπό-
Αµοιβαία 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. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 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 της Εταιρείας ∆ιαχείρισης γι’ αυτά τα θέµατα θα αποτυπώνεται και στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο που θα δηµοσιεύεται µε την έναρξη των νέων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
 
 
11. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Κάθε λογιστικό έτος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Το πρώτο λογιστικό έτος θα λήξει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.  
 
Οι συνδυασµένοι λογαριασµοί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το νόµισµα 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι οικονοµικές καταστάσεις που σχετίζονται µε τα ξεχωριστά Υπό-Αµοιβαία 
Κεφάλαια θα εκφράζονται στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
Οι λογαριασµοί της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα ελέγχονται ετησίως από έναν 
ελεγκτή που διορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. 
 
 
12. 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. 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 πιστοποιηµένες 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 πιστοποιηµένες από Ορκωτό Ελεγκτή οικονοµικές 
εκθέσεις, που συµπεριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού κάθε Υπό-
Αµοιβαίου 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.  
 
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. 
 
 
13. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 
Από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διόρισε την 
εταιρεία Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. ως Θεµατοφύλακα των στοιχείων ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεµατοφύλακας θα διεξάγει όλα τα καθήκοντα ενός θεµατοφύλακα αµοιβαίου 
κεφαλαίου που εδρεύει στο Λουξεµβούργο. Συγκεκριµένα, µετά από εντολή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, θα 
εκκαθαρίζει όλες τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί και θα παρέχει σε σηµείο που 
απαιτείται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης ή / και από τον ισχύον νόµο όλες τις τραπεζικές εργασίες. 
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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. 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, τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόν Κανονισµό 
Λειτουργίας και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

 Εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, εκτός κι αν αντιβαίνουν στο ισχύον ∆ίκαιο ή τον παρόν 
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.  

 ∆ιασφαλίζει ότι η καταβολή µερισµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον παρόν Κανονισµό Λειτουργίας και το 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και 

 διασφαλίζει ότι η αξία των Μεριδίων υπολογίζεται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, τις 
ισχύουσες διατάξεις, τον παρόν Κανονισµό Λειτουργίας και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

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 
κθορίζεται 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. 
  
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. 
 
 
 
14. 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 2010. 
 
 
14.1. Επιτρεπόµενες Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης αποφάσισε ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µόνο σε: 
 
Μεταβιβάσιµες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηµαταγοράς 
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(i) µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εισαχθεί επισήµως σε χρηµατιστήριο 
αξιών Αποδεκτού Κράτους (η «Χρηµατιστήριο Αποδεκτού Κράτους»), ή/και  

(ii) 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 

(iii) 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). 

(iv) 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 
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 «Κράτος Μέλος», 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 
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(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,  

- 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 Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιαδήποτε 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 
 
 (vii) 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 
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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.  
 
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: 
- 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.  

 
14.2 Επενδυτικά Όρια εφαρµοστέα στις Επιτρεπόµενες Επενδύσεις 

 
Τα ακόλουθα όρια εφαρµόζονται στις επιτρεπόµενες επενδύσεις της παραγράφου 4.1: 

 
Μεταβιβάσιµες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηµαταγοράς 
α) ∆εν µπορεί να επενδυθεί περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού οποιουδήποτε Υπό-

Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη.  
β) 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.  

γ) 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 αποδεκτό κράτος 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).  

δ)  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 
ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού καθαρού ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

ε) 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 
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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 
υπό-παραγράφου (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 Υπό-
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

ζ) 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 
Υπό-Αµοιβαίου 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 κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την αγορά στην οποία αναφέρεται,  
- δηµοσιεύεται µε κατάλληλο τρόπο. 
 

 Το όριο αυτό 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. 
 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
ι) Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο αντισυµβαλλόµενος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διενέργεια 

πράξης εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου δεν µπορεί να υπερβαίνει 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 υπό-παραγράφους (α), (β), (γ), (ε), (θ), (ι), (λ) και (µ). 
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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. 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 σε ποσοστό άνω του 20% του καθαρού 
ενεργητικού του: 
- 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 
- κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων 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 σε ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού 
του: 
 
- 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 
- κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν µε τον οργανισµό αυτό 

και υπόκεινται στο όριο 10% και 5% αντίστοιχα κατ’ οργανισµό που αναφέρονται στην υπό-
παράγραφο (ι).  
 

 
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 
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, 
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- 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 συµπεριλαµβανόµένων όλων των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων του. 

 
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: 
- κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από εκδότες κράτη ή είναι εγγυηµένα από 

Κράτος Μέλος ή τις τοπικές αρχές του, 
- κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κάθε άλλο Αποδεκτό 

Κράτος που δεν είναι Κράτος Μέλος, 
- 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 ανεξάρτητους από τη θέλησή 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. 
 
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. 

 
 

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

 
14.4 Μη Επιτρεπόµενες Επενδύσεις 

 
Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν θα επιτρέπεται: 
 
i) να πραγµατοποιούν επενδύσεις ή να πραγµατοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται µε πολύτιµα 

µέταλλα και αντίστοιχα πιστοποιητικά, 
ii) 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, 

iii) 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 ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως κάλυψη στην έκθεση κινδύνου που προκύπτει από τα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

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 
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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. 

 
 
15. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 
 
Συχνότητα Υπολογισµού 
 
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου θα υπολογίζεται στις µέρες που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο («Ηµέρες 
Αποτίµησης»), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας ενότητας. Ο υπολογισµός αυτός θα γίνεται από τον 
Φορέα ∆ιοίκησης υπό την ευθύνη της Εταιρείας ∆ιαχείρισης. 
 
Υπολογισµός 
 
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 καθορίζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 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 8 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, σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης της ενότητας 17. 

 
Το ενεργητικό και παθητικό ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτιµώνται στο Νόµισµα Αναφοράς του. 

 
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. 
 
 
16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης, 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. 
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(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. 
 
 
 
17. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα καθορίζεται ως ακολούθως: 
 

(Α) 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 αν, εν πάση περιπτώσει, 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. 
 
(Β) Οι κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο ή διακινούνται 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. 
 
(Γ) Οι κινητές αξίες για τις οποίες δεν υπάρχει αναφερόµενη τιµή ή για τις οποίες η τιµή που αναφέρεται 
στην παράγραφο (B) ανωτέρω δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγµατικής αγοραίας αξίας, θα 
αποτιµώνται µε σύνεση, και µε καλή πίστη, βάσει των δικαιολογηµένα προβλεπόµενων τιµών πωλήσεων 
σύµφωνα µε τις πολιτικές που διαµορφώθηκαν µε καλή πίστη από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. 
 
(∆) Όπου η πρακτική το επιτρέπει, τα ρευστά διαθέσιµα, τα µέσα χρηµαταγοράς, και όλα τα άλλα µέσα, 
όπως αυτά µε επιτόκια που προσαρµόζονται τουλάχιστον κατ’ έτος βάσει των συνθηκών της αγοράς, 
µπορούν να αποτιµώνται στην ονοµαστική τους αξία συν οποιονδήποτε δεδουλευµένο τόκο ή 
χρησιµοποιώντας µέθοδο απόσβεσης κόστους. Αν αυτή η µέθοδος αποτίµησης ή απόσβεσης κόστους 
χρησιµοποιηθεί, οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου θα εξετάζονται κατά καιρούς υπό την καθοδήγηση 
της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, προκειµένου να καθοριστεί αν υπάρχει απόκλιση µεταξύ των καθαρών 
στοιχείων που υπολογίζεται µε βάση τιµές της αγοράς και αυτών που υπολογίζονται µε µέθοδο απόσβεσης 
κόστους. Αν υπάρχει απόκλιση που µπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη µείωση των εσόδων ή άλλα δυσµενή 
αποτελέσµατα για τους Μεριδιούχους, θα ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα, 
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συµπεριλαµβανοµένου, αν είναι απαραίτητο, του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού µε τη 
χρήση των διαθέσιµων τιµών της αγοράς. 
 
(Ε) Η αξία ρευστοποίησης συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακών συµβολαίων ή 
δικαιωµάτων προαίρεσης που δε διακινούνται σε χρηµατιστήρια ή άλλες Οργανωµένες Αγορές, θα 
σηµαίνει την καθαρή αξία ρευστοποίησης που καθορίζεται, σύµφωνα µε τις πολιτικές που διαµορφώνονται 
µε καλή πίστη από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης, επί σταθερής βάσης εφαρµοστέας σε κάθε διαφορετική Σειρά 
συµβολαίων. Η αξία ρευστοποίησης των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακών 
συµβολαίων ή δικαιωµάτων προαίρεσης που διακινούνται σε χρηµατιστήρια ή άλλες Οργανωµένες Αγορές, 
θα βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιµες τιµές εκκαθάρισης των συµβολαίων αυτών σε χρηµατιστήρια και 
Οργανωµένες Αγορές στα οποία διακινούνται τα συγκεκριµένα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τα 
προθεσµιακά συµβόλαια και δικαιώµατα προαίρεσης από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι 
αν κάποιο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσµιακό συµβόλαιο ή δικαιώµατος προαίρεσης δεν 
µπορεί να ρευστοποιηθεί στην ηµέρα που η Καθαρή Αξία Ενεργητικού καθορίζεται, τότε η βάση 
καθορισµού της αξίας ρευστοποίησης του συµβολαίου αυτού θα είναι µία αξία που η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
θεωρεί δίκαιη και λογική. 
 
(Ζ) 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 
εισηγµένα τα χρεόγραφα αυτά. 
 

 (Η) Οι συναλλαγές των συµβολαίων ανταλλαγής θα αποτιµώνται µε συνέπεια βάσει του υπολογισµού 
της  καθαρής παρούσας αξίας των αναµενόµενων χρηµατικών ροών τους.   

 
(Θ) Οι αξίες που εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το Νόµισµα Αναφοράς ενός Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου θα µετατρέπονται βάσει της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που επικρατεί κατά τη σχετική Ηµέρα 
Αποτίµησης ή βάσει της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θεωρεί κατάλληλη για την 
παροχή µιας δίκαιης τιµής αγοράς σύµφωνα µε την παράγραφο (Γ) παραπάνω.  

  
Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες καθιστούν τις ανωτέρω αποτιµήσεις µη πρακτικές ή ακατάλληλες, η 
Εταιρεία ∆ιαχείρισης είναι εξουσιοδοτηµένο να ακολουθήσει άλλους κανόνες προκειµένου να επιτύχει 
πραγµατική αποτίµηση του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µε σύνεση και καλή πίστη. 
 
Αν από το χρόνο καθορισµού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο οποιασδήποτε Σειράς ενός 
συγκεκριµένου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή στις τιµές των αγορών στις οποίες 
ένα σηµαντικό τµήµα των επενδύσεων του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης ή αποτιµώνται, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί, προκειµένου να εξασφαλίσει τα συµφέροντα 
των Μεριδιούχων και του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, να ακυρώσει την πρώτη αποτίµηση της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού ανά Μερίδιο και να πραγµατοποιήσει δεύτερη αποτίµηση. Όλες οι εντολές διάθεσης, εξαγοράς και 
ανταλλαγής που θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας κατά την αντίστοιχη ηµέρα, θα επεξεργαστούν µε 
βάση τη δεύτερη υπολογιζόµενη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. 
 
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπολογίζεται 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 συµφωνίες αγοράς ή διάθεσης χρεογράφων να 
αντικατοπτρίζονται, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, από την ηµέρα διαπραγµάτευσης συν µία ηµέρα, και 
όλα τα εισπραττόµενα µερίσµατα και διανοµές σχετικά µε τα χρεόγραφα αυτά προστίθενται από τις σχετικές 
ηµέρες των προηγούµενων µερισµάτων σχετικά µε τα χρεόγραφα αυτά. 
 
 
18. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση Μεριδίων που είτε διανέµουν µέρισµα είτε όχι 
µέσα σε διαφορετικές Σειρές στο ίδιο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
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Τα Μερίδια που δεν διανέµουν µέρισµα κεφαλαιοποιούν τα συνολικά έσοδά τους, ενώ τα Μερίδια που 
διανέµουν µέρισµα το καταβάλουν στους Μεριδιούχους. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα καθορίζει τον τρόπο που τα 
έσοδα των Σειρών των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα διανέµονται και η Εταιρεία ∆ιαχείρισης δύναται να 
δηλώνει, κατά καιρούς, αν 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 στο παρόν. 
 
Εκτός αν υπάρχει αντίθετο αίτηµα, τα µερίσµατα θα επαναεπενδύονται σε Μερίδια της ίδιας Σειράς των ίδιων 
Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων και οι επενδυτές θα λαµβάνουν γνώση των λεπτοµερειών µε βεβαίωση καταβολής 
µερίσµατος. ∆εν επιβάλλεται προµήθεια διάθεσης στις επανεπενδύσεις των µερισµάτων ή σε άλλες διανοµές. 
  
Για Σειρές που έχουν δικαίωµα διανοµής, τα µερίσµατα, εφόσον υπάρχουν, δηλώνονται και διανέµονται σε 
ετήσια βάση. Επιπλέον, τα προµερίσµατα µπορεί να δηλώνονται και να διανέµονται κατά καιρούς µε συχνότητα 
που καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος. 
  
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 διανέµει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο φυλάσσεται για 
λογαριασµό των δικαιούχων. 
 
 
19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης µπορεί, µε αµοιβαία συµφωνία µε το Θεµατοφύλακα και σύµφωνα µε το δίκαιο του 
Λουξεµβούργου, όπως ισχύει να προβεί σε τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας που θεωρεί 
απαραίτητες για το συµφέρον των Μεριδιούχων.   
 
 
20. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η 

ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΟ-ΑΜΟΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΛΗΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 
 
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. 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 
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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 
Υπό-Αµοιβαίου 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 φυλαχθεί µε 
θεµατοφυλακή από το Θεµατοφύλακα για περίοδο όχι µεγαλύτερη των 6 µηνών από την ηµέρα λήξης της 
εκκαθάρισης. Μετά την περίοδο αυτή, το προϊόν αυτό της ρευστοποίησης θα τεθεί προς φύλαξη στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών. 
 
Τα Μερίδια µπορεί να εξαγοραστούν, εφόσον εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των Μεριδιούχων. 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 65 µε 76 του Νόµου 2012, 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 Κεφάλαιά του σε δια-
συνοριακή ή εγχώρια βάση µε άλλους ΟΣΕΚΑ ή Υπό – Αµοιβαία Κεφάλαια άλλων ΟΣΕΚΑ. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 73 (1) του Νόµου 2012, 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 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 2010.   
 
 
 
21. ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ-ΓΛΩΣΣΑ 
 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας διέπεται από το δίκαιο του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου. 
 
Οποιαδήποτε απαίτηση µεταξύ των Μεριδιούχων, της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα θα 
υπόκειται στη δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου του Λουξεµβούργου, εφόσον, ωστόσο, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
και ο Θεµατοφύλακας µπορούν , να υπόκεινται τόσο αυτοί όσο και το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων των χωρών στις οποίες τα Μερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου προσφέρονται και πωλούνται, σε 
ό,τι αφορά τις απαιτήσεις από Μεριδιούχους κατοίκους των χωρών αυτών, και, σχετικά µε τα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τις διαθέσεις, εξαγορές και ανταλλαγές από τους Μεριδιούχους που είναι κάτοικοι των χωρών 
αυτών, στους νόµους των αντίστοιχων χωρών. 
 
Τα Αγγλικά θα είναι η επίσηµη γλώσσα του Κανονισµού Λειτουργίας. 


