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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 στοχεύει στην επίτευξη  απόδοσης  η 
οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των 
στοιχείων του ενεργητικού σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
μέσω ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς 
(ομόλογα, μετοχές και ρευστά διαθέσιμα). 
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο  επενδύει  κατ’ ελάχιστον ποσοστό 10% 
του καθαρού του ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους εταιριών 
που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατ’ 
ελάχιστον ποσοστό10% του καθαρού του ενεργητικού, σε 
κρατικά ή εταιρικά ομόλογα εκδότη που έχει την καταστατική 
του έδρα στην Ελλάδα 
 
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 προστατεύσει 
(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 πέντε 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. 
 
Στους κινδύνους που συνδέονται ουσιωδώς με το αμοιβαίο 
κεφάλαιο συγκαταλέγονται οι εξής: 
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα, ένα 
σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε ομόλογα ή μέσα 
χρηματαγοράς. Εάν ο εκδότης χρεοκοπήσει ή αντιμετωπίσει 
οικονομικά προβλήματα, οι τόκοι ή και το κεφάλαιο αυτών 
των στοιχείων ενεργητικού δεν θα μπορούν να καταβληθούν 
στο σύνολό τους και η τιμή των στοιχείων ενεργητικού 
ενδέχεται να υποχωρήσει.
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Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 
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