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Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές 
Το έγγραφο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το παρακάτω αμοιβαίο κεφάλαιο. ∆εν αποτελεί 
διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται από το νόμο 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και 
των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση του για τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη κεφαλαιακών 
κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα.  
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του 
ενεργητικού του απευθείας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
 
Ο επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει τα μερίδια του στην 
Ελλάδα οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, με την υποβολή της 
αντίστοιχης αίτησης.  
 
Τα κέρδη και έσοδα από τα στοιχεία του ενεργητικού του 
αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.  
 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να προστατεύει 
(αντιστάθμιση) την αξία των στοιχείων του ενεργητικού του ή 
να αυξήσει την απόδοση (αποτελεσματική διαχείριση)  
μολονότι ενδέχεται να αυξήσει τις ζημίες. 
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που 
σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό 
διάστημα  δέκα ετών. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου και απόδοσης βασίζεται σε 
ιστορικά δεδομένα προηγούμενων αποδόσεων. Ενδέχεται να 
μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ 
κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
 
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι 
εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ακόμα και η χαμηλή κατηγορία κινδύνου (1) δεν συνεπάγεται 
μια επένδυση απαλλαγμένη από κινδύνους. 
 
 
Τα αμοιβαία κεφάλαια κατηγορίας 7  έχουν καταγράψει στο 
παρελθόν πολύ υψηλά επίπεδα αστάθειας. Η αστάθεια 
περιγράφει τον βαθμό μεταβλητότητας της αξίας του 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στο παρελθόν. 
Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 7 ενδέχεται 
να υπόκεινται σε πολύ υψηλές διακυμάνσεις τιμών σύμφωνα 
με την αστάθεια που καταγράφηκε στο παρελθόν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allianz Α/Κ Μετοχών Εσωτερικού 
 
 
 
 
 
Εταιρεία ∆ιαχείρισης : Allianz Ανώνυμη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, μέλος του ομίλου Allianz  Ελλάδος   

 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN : 
GRF000009008
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Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 
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