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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο (LF) (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο υποψήφιος
επενδυτής πριν επενδύσει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο πρέπει να διατηρείται ως σημείο αναφοράς
για το μέλλον.
Ούτε η παράδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ούτε το περιεχόμενό του συνεπάγονται ότι οι πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο που ακολουθεί την ημερομηνία
έκδοσης του παρόντος. Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για
υποβολή προσφοράς αγοράς μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (τα «Μερίδια») στις περιπτώσεις των
χωρών που τέτοια προσφορά ή πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη ή στην περίπτωση των προσώπων
για τα οποία είναι παράνομο να υποβάλλεται τέτοια προσφορά στη χώρα αυτή. Τα Μερίδια
αντιπροσωπεύουν αδιαίρετα δικαιώματα αποκλειστικά επί των στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Δεν αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις, και δεν είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε
κυβέρνηση, το Διαχειριστή Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα, την Εταιρεία Διαχείρισης (όπως ορίζεται
κατωτέρω) ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Κανένας διανομέας, αντιπρόσωπος, πωλητής ή άλλο πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει
πληροφορίες ή να κάνει δηλώσεις διαφορετικές εκτός αυτών που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
και στα ενημερωτικά έντυπα που αναφέρονται στο παρόν σχετικά με την προσφορά που περιέχεται στο
Ενημερωτικό Δελτίο και, σε αντίθετη περίπτωση, οι πληροφορίες που παρείχε ή οι δηλώσεις που έκανε δεν
θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι εγκεκριμένες από την εταιρεία. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου
ή/και η προσφορά και πώληση των Μεριδίων σε ορισμένες δικαιοδοσίες ή σε ορισμένους επενδυτές μπορεί
να υπόκειται σε περιορισμούς ή να απαγορεύεται από το νόμο.
Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ενημερωτικού Δελτίου, του κανονισμού λειτουργίας (ο «Κανονισμός Λειτουργίας») και οποιασδήποτε
ισχύουσας νομοθετικής διάταξης, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης στο μητρώο
των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (όπως καθορίζεται στο παρόν) ή να εξαγοράσει υποχρεωτικά
όσα Μερίδια αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του Ενημερωτικού Δελτίου, του Κανονισμού
Λειτουργίας ή οποιουδήποτε νόμου, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το
«Διοικητικό Συμβούλιο») έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή και ακριβή κατά τα ουσιώδη και ότι δεν υπάρχουν ουσιώδη στοιχεία,
η παράλειψη των οποίων θα λειτουργούσε παραπλανητικά ως προς τις δηλώσεις του παρόντος, που
αφορούν γεγονότα ή γνώμες. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την αντίστοιχη ευθύνη.
Κάθε πρόσωπο που κατέχει το Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
για Μερίδια έχει την ευθύνη να πληροφορείται και να παρακολουθεί όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς των σχετικών δικαιοδοσιών. Οι επενδυτές οφείλουν να πληροφορούνται και να λαμβάνουν
τις κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις όπως πιθανές φορολογικές επιπτώσεις,
περιορισμούς ξένου συναλλάγματος ή/και απαιτήσεις ελέγχου συναλλάγματος που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία, ή
διαμονή και που μπορεί να είναι σχετικές με την διάθεση, κατοχή, ανταλλαγή, εξαγορά ή διάθεση των
Μεριδίων τους. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένη από κάποιο κρατικό οργανισμό ή
φορέα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές του παρόντος σε «Ευρώ», «Εuro» ή «€»
αφορούν στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές του
παρόντος σε Εργάσιμες Ημέρες αφορούν στις ημέρες που οι τράπεζες είναι ανοικτές για μια πλήρη ημέρα
λειτουργίας τόσο στο Λουξεμβούργο όσο και στην Ελλάδα. Οι αναφορές του παρόντος σε ώρες είναι
αναφορές βάσει της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Ώρας.
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1.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το (LF) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (“fonds commun de placement”) που έχει συσταθεί κατά το Τμήμα Ι του Νόμου της
17ης Δεκεμβρίου 2010 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόμος 2010»).
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή/και άλλα επιτρεπόμενα
χρηματοοικονομικά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού (ένας «ΟΣΕΚΑ»), για τους σκοπούς που ορίζονται στην
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13η Ιουλίου 2009, 2009/65/ΕΕ επάνω στο συντονισμό
της νομοθεσίας, τις διατάξεις και τις διοικητικές προβλέψεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ») και το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διαθέσει τα Μερίδια σύμφωνα με την
Οδηγία ΟΣΕΚΑ σε ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χωριστή νομική προσωπικότητα και έχει τη δομή μη εταιρικής μορφής συνιδιοκτησίας.
Τα στοιχεία του ενεργητικού του τηρούνται από κοινού, και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης προς το συμφέρον των
προσώπων που έχουν το δικαίωμα αδιαίρετης συνιδιοκτησίας του ενεργητικού και του εισοδήματος του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου (εφεξής οι «Μεριδιούχοι»).
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται από την εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. (η
«Εταιρεία Διαχείρισης»). Η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας, ο οποίος έχει ημερομηνία ισχύος την 1 η Μαίου 2006 και ο οποίος τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την
16η Νοεμβρίου 2012, και που είναι διαθέσιμος στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (“Registre de Commerce et de
societes”) του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπου μπορεί να εξεταστεί και να ληφθούν αντίγραφα. Η
ανακοίνωση που αναφέρεται στην τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών
δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2012 στο "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει υιοθετήσει τη δομή «ομπρέλας» (ευρείας κάλυψης), που σημαίνει ότι αποτελείται από ΥπόΑμοιβαία Κεφάλαια (συγκεντρωτικά τα «Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια» και για καθένα ξεχωριστά το «Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») τα οποία έχουν ξεχωριστό ενεργητικό και παθητικό. Η ιδιοκτησία ενός Μεριδίου Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου παρέχει στο Μεριδιούχο τη δυνατότητα να διατηρεί μια διαφοροποιημένη επένδυση σε όλο το φάσμα των
κινητών αξιών που τηρούνται από το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτό. Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να έχουν
συναφείς ή διαφορετικούς επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές.
Η Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς.
Τα χαρακτηριστικά κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Σειράς περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη δημιουργία και άλλων ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων και επιπρόσθετων Σειρών και στην περίπτωση αυτή το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα
ενημερώνεται με την ανανέωση ή τροποποίηση των αντίστοιχων Παραρτημάτων.
Το ενημερωμένο και τροποποιημένο αυτό Ενημερωτικό Δελτίο ή νέο ξεχωριστό Παράρτημα δε θα διατίθεται στους
υφιστάμενους Μεριδιούχους, εκτός και εάν αυτοί σχετίζονται με την αγορά Μεριδίων των εν λόγω Υπό-Αμοιβαίων
Κεφαλαίων.

2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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
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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 C, Recueil des Sociétés et Associations (το “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 Διαχείρισης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης 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 Κεφαλαίου ή των σχετικών
Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε οποιονδήποτε Μεριδιούχο (με δαπάνη του Μεριδιούχου) σύμφωνα με τους όρους που
τίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης (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
Διαχείρισης 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 Διαχείρισης, 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 2010, η Εταιρεία Διαχείρισης 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 2010, 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 Διαχείρισης. 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.

3.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1 Γενικές διατάξεις κοινές για όλα τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια
I.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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.

II. Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Το χαρτοφυλάκιο κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αποτελείται κυρίως από επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού όπως
ορίζονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισμοί» που είναι οι κινητές αξίες, τα μέσα χρηματαγοράς, μερίδια
επιτρεπόμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να έχει στοιχεία ενεργητικού άμεσης
ρευστότητας, έως και 49%. Το ενεργητικό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σύμφωνα με την επενδυτική
πολιτική κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα, και με τους επενδυτικούς
περιορισμούς που εφαρμόζονται στα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως περιγράφονται στη ενότητα των Επενδυτικών
Περιορισμών κατωτέρω. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να θεωρήσει τους τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs)
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οι οποίοι έχουν τακτές αναπροσαρμογές τοκομεριδίων, π.χ. κατ’ έτος ή συχνότερα, ως υποκατάστατα των μέσων
χρηματαγοράς , ανεξάρτητα από την τελική ημέρα λήξης.
Η επενδυτική πολιτική κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και νομισματικοί παράγοντες που
επικρατούν στις επιλεγμένες αγορές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην συγκεκριμένη περιγραφή κάθε Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου στο σχετικό Παράρτημα και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα επιτρεπόμενα όρια, όπως ορίζονται στην
ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισμοί», οι ακόλουθες αρχές θα εφαρμόζονται στα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια:
(i)
Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική των οποίων δε συνίσταται στην επένδυση κυρίως σε
άλλους ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, δεν μπορεί να επενδύουν άνω του 10% του
καθαρού ενεργητικού τους σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(ii)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την
αντιστάθμιση κινδύνων, προκειμένου να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια από διακυμάνσεις της αγοράς,
πιστωτικούς κινδύνους, συναλλαγματικές διακυμάνσεις και κινδύνους επιτοκίου. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων
δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου.

(iii)

Σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία είναι
κινητές αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε Οργανωμένες Αγορές (οι έννοιες αυτές ορίζονται στην ενότητα 4 κατωτέρω) και τα οποία έχουν εκδοθεί από
χρηματοοικονομικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (τα «ιδρύματα») και τα οποία έχουν
συσταθεί αποκλειστικά προκειμένου να επαναδομήσουν τα επενδυτικά χαρακτηριστικά ορισμένων άλλων
επενδύσεων (οι «υποκείμενες επενδύσεις»). Τα ιδρύματα εκδίδουν κινητές αξίες (τα σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα) βασιζόμενα σε υποκείμενες επενδύσεις ή αντιπροσωπεύοντας μέρος αυτών.
Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως, αλλά όχι
περιοριστικά, Κινητές Αξίες συνδεδεμένες με αγορές μετοχών, Τίτλους με Εγγυημένο Κεφάλαιο, και
Σύνθετους Τίτλους (Structured Notes). Οι υποκείμενες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν επιτρεπόμενες κινητές
αξίες (όπως ορίζονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισμοί), σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την
επενδυτική πολιτική του κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα υπολογίζονται για τον καθορισμό της
συνολικής επιτρεπόμενης έκθεσης, σύμφωνα με τους Επενδυτικούς Περιορισμούς που περιγράφονται στην
επόμενη ενότητα. Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα υπόκεινται στους κινδύνους που σχετίζονται με τις
υποκείμενες επενδύσεις και μπορεί να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διακύμανση σε σχέση με την άμεση
επένδυση στις υποκείμενες επενδύσεις. Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα εμπεριέχουν τον κίνδυνο
απώλειας κεφαλαίου ή/και πληρωμής τόκου ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των υποκειμένων επενδύσεων.

(iv)

Δανεισμός Κινητών Αξιών / Συμφωνίες Επαναγοράς
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί για το σκοπό της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου να
χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία δανεισμού κινητών αξιών και Συμφωνιών Επαναγοράς σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Λουξεμβούργου.
Οι προαναφερόμενες τεχνικές δεν θα πρέπει να:
Συνεπάγονται αλλαγή στον δηλωθέντα επενδυτικό στόχο των Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
Προσθέτουν επιπλέον σημαντικούς κινδύνους σε σύγκριση με την αρχική πολιτική κινδύνων των Υπό
– Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Όλοι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων τεχνικών συλλαμβάνονται επαρκώς από τη διαδικασία
διαχείρισης κινδύνου των Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ειδικά η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου
ρευστότητας λαμβάνει υπόψη τις προαναφερόμενες τεχνικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Υπό –
Αμοιβαία Κεφάλαια είναι σε θέση να ικανοποιήσουν ανά πάσα χρονική στιγμή τις λειτουργίες ρευστοποίησής
τους.
Οι αντισυμβαλλόμενοι στις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να υπόκεινται σε
κανόνες συνετής εποπτείας που λαμβάνονται από τις εποπτικές Αρχές του Λουξεμβούργου (CSSF) ως
ισοδύναμες με αυτούς που προβλέπονται από την Κοινοτική νομοθεσία.
Η έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από συναλλαγές δανεισμού κινητών αξιών και εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων πρέπει να λαμβάνεται συνολικά υπόψη όταν
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υπολογίζονται τα όρια του κινδύνου αντισυμβαλλομένου που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 «Επενδυτικοί
Περιορισμοί»..
Τα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια θα διασφαλίσουν ότι ο αντισυμβαλλόμενος παραδίδει εξασφάλιση στη μορφή
που είναι συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς του Λουξεμβούργου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στη «Πολιτική Εξασφάλισης» στο Κεφάλαιο 4.
Κατάλληλες περικοπές στην αξία της εξασφάλισης θα χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με τη διαδικασία
Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας Διαχείρισης.
Ο κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου μπορεί να αγνοηθεί με την προϋπόθεση ότι η αξία της εξασφάλισης που
αποτιμάται σε τιμές αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες περικοπές, ξεπερνά την αξία του ποσού που
είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο.
Τα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο όγκος των συναλλαγών που αφορούν δανεισμό
κινητών αξιών διατηρείται σε κατάλληλο επίπεδο και ότι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή των
κινητών αξιών που έχουν δανείσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τις εξαγορές τους ή όποια άλλη υποχρέωση.
Τα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να απαιτήσουν την
επιστροφή οποιασδήποτε κινητής αξίας που υπόκειται σε συμφωνίες επαναγοράς ή να καταγγείλουν τις
συμφωνίες επαναγοράς τις οποίες έχουν συνάψει.
Τα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διασφαλίζουν ότι μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να απαιτήσουν την
επιστροφή του συνολικού χρηματικού ποσού ή να καταγγείλουν τις συμφωνίες επαναπώλησης σε
δεδουλευμένη βάση είτε βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς (mark to market). Όταν είναι εφικτή η ανά
πάσα στιγμή απαίτηση της επιστροφής του χρηματικού ποσού βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς τότε για
τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η τρέχουσα τιμή αγοράς της συμφωνίας επαναπώλησης.
Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μετά την αφαίρεση
άμεσων και έμμεσων λειτουργικών εξόδων πρέπει να επιστρέφονται στα συμμετέχοντα Υπό – Αμοιβαία
Κεφάλαια.
Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν λαμβάνει κανένα έσοδο από το δανεισμό κινητών αξιών.

III.

Παράγοντες Κινδύνου

Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς και τους κινδύνους που
ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο στόχος
επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που παράγουν μπορεί να μειωθεί ή να
αυξηθεί και είναι πιθανό οι επενδυτές να μην ανακτήσουν τις αρχικές επενδύσεις τους. Οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στα
διάφορα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια εξαρτώνται από τον επενδυτικό σκοπό και την πολιτική τους, μεταξύ άλλων οι αγορές
στις οποίες επενδύουν, οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου τους κτλ. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους
που εμπεριέχονται στα ακόλουθα μέσα ή στους επενδυτικούς σκοπούς, μολονότι αυτός ο κατάλογος δεν εξαντλεί τους
παράγοντες κινδύνου σε καμία περίπτωση:

(i)

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο γενικός κίνδυνος που συνοδεύει όλες τις επενδύσεις στις οποίες η αξία
συγκεκριμένης επένδυσης ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τρόπο δυσμενή για τα συμφέροντα ενός
χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλός σε επενδύσεις σε μετοχικές κινητές αξίες (και
παρόμοια μετοχικά μέσα). Ο κίνδυνος ότι μία ή περισσότερες εταιρείες θα εμφανίσουν μείωση ή αδυναμία
αύξησης των οικονομικών τους εσόδων μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση του χαρτοφυλακίου
συνολικά σε μια δεδομένη στιγμή.

(ii)

Κίνδυνος επιτοκίου
Όταν τα επιτόκια σημειώνουν πτώση, η αγοραία αξία των κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος τείνει να
αυξηθεί. Αντίστροφα, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, η αγοραία αξία των κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος
τείνει να μειωθεί. Οι μακροπρόθεσμες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος θα έχουν φυσιολογικά μεγαλύτερη
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διακύμανση τιμής λόγω του κινδύνου επιτοκίου από τις αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες κινητές αξίες σταθερού
επιτοκίου. Αύξηση των επιτοκίων γενικά αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την αξία των επενδύσεων των
Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

(iii)

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβάνει τον κίνδυνο ότι ο εκδότης ενός ομολόγου ή συναφών μέσων
χρηματαγοράς ή εξω-χρηματιστηριακού παράγωγου που διατηρεί το Αμοιβαίου Κεφάλαιο, μπορεί να αθετήσει
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις καταβολές τόκων και την επιστροφή του κεφαλαίου και το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δε θα ανακτήσει την επένδυσή του.

(iv)

Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος περιλαμβάνει τον κίνδυνο ότι η αξία μιας επένδυσης εκφρασμένη σε νομίσματα
διαφορετικά από το νόμισμα αναφοράς ενός Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή
αρνητικά από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

(v)

Κίνδυνος ρευστότητας
Υπάρχει ο κίνδυνος ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε θα μπορέσει να πληρώσει το προϊόν εξαγοράς εντός του
χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, λόγω ασυνήθιστων συνθηκών αγοράς,
ασυνήθιστα υψηλού όγκου αιτημάτων εξαγοράς, ή για άλλους λόγους.

(vi)

Δικαιώματα Προαίρεσης (Warrants)
Η μόχλευση που ενυπάρχει σε δικαιώματα προαίρεσης (warrants) και η διακύμανση των τιμών τους καθιστά
τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης (warrants) μεγαλύτερους απ’ ότι
σε περίπτωση επενδύσεων σε μετοχές. Λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης, η
διακύμανση της τιμής μεριδίου οποιουδήποτε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύει σε δικαιώματα
προαίρεσης (warrants) μπορεί ενδεχομένως να αυξηθεί. Η συμμετοχή σε ένα Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο που
επενδύει σε δικαιώματα προαίρεσης (warrants) απευθύνεται συνεπώς μόνο σε επενδυτές που είναι
διατεθειμένοι να αναλάβουν τέτοιο αυξημένο κίνδυνο.

(vii)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να ακολουθούν, εντός των ορίων που τίθενται με βάση την αντίστοιχη
επενδυτική πολιτική και στους ισχύοντες επενδυτικούς περιορισμούς, ποικίλες στρατηγικές διαχείρισης
χαρτοφυλακίων που εμπεριέχουν τη χρήση παράγωγων μέσων για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων ή
αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Η χρήση τέτοιων παράγωγων μέσων μπορεί να επιτύχει ή όχι
τον επιδιωκόμενο στόχο και ενέχει επιπλέον κινδύνους που ενυπάρχουν στα μέσα και τις τεχνικές αυτές. Στην
περίπτωση των συναλλαγών με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων, η ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ των
συναλλαγών αυτών και των στοιχείων ενεργητικού προς αντιστάθμιση είναι απαραίτητη, γεγονός που σημαίνει
κατά κανόνα ότι η αξία των συναλλαγών που γίνονται σε ορισμένο νόμισμα ή αγορά δεν μπορεί να υπερβεί τη
συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο νόμισμα αυτό, ή έχουν επενδυθεί σε αυτή την
αγορά, ή τη διάρκεια διατήρησης των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Κατά κανόνα δεν προκύπτουν
πρόσθετοι κίνδυνοι αγοράς από τις ενέργειες αυτές. Οι πρόσθετοι κίνδυνοι συνεπώς περιορίζονται στους
κινδύνους των συγκεκριμένων παραγώγων. Στην περίπτωση των συναλλαγών με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δε θα καλύπτουν
απαραίτητα το παράγωγο. Ουσιαστικά το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επομένως να εκτεθεί σε πρόσθετους
κινδύνους. Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε κινδύνους συγκεκριμένων παραγώγων
χρηματιστηριακών μέσων που εντείνονται από τη μοχλευμένη δομή των προϊόντων αυτών (π.χ. διακύμανση του
υποκειμένου στοιχείου του ενεργητικού, κινδύνου του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση έξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ρευστότητα αγοράς κτλ.). Στην περίπτωση έξω – χρηματιστηριακών συμφωνιών
ανταλλαγής που χρησιμοποιούνται στα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου (Special Purpose), οι κίνδυνοι
αντισυμβαλλομένου μπορούν να περιοριστούν με την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον
Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια δύνανται να αντικαταστήσουν τον
Αντισυμβαλλόμενο που δήλωσε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και να ορίσουν νέο
Αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους
αντικατάστασης του αρχικού Αντισυμβαλλομένου.

(viii)

Επένδυση σε αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες αγορές
Οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι ορισμένα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε
αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες αγορές όπως περιγράφονται στα σχετικά Παραρτήματα των αντίστοιχων ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι αγορές αυτές μπορεί να έχουν διακυμάνσεις και να μην έχουν ρευστότητα και οι
επενδύσεις των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις αγορές αυτές μπορεί να θεωρηθούν κερδοσκοπικές και
ριψοκίνδυνες και υποκείμενες σε σημαντικές καθυστερήσεις διακανονισμού. Ο κίνδυνος σημαντικών
διακυμάνσεων της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού και η αναστολή των εξαγορών στα Υπό-Αμοιβαία
Κεφάλαια αυτά μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ’ ότι για τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις
αναπτυγμένες διεθνείς αγορές. Επίσης, μπορεί να υπάρχει υψηλότερος του συνηθισμένου κίνδυνος πολιτικής,
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οικονομικής, κοινωνικής και θρησκευτικής αστάθειας και δυσμενείς αλλαγές στους κρατικούς νόμους και
κανόνες σε αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες αγορές. Το ενεργητικό των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων που
επενδύουν στις αγορές αυτές, καθώς και το εισόδημα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορούν επίσης να
επηρεαστούν δυσμενώς από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους συναλλαγματικούς
περιορισμούς και στους φορολογικούς κανόνες με αποτέλεσμα η Καθαρή Αξία Μεριδίου των Υπό-Αμοιβαίων
Κεφαλαίων αυτών να υφίσταται σημαντική διακύμανση. Ορισμένες από τις αγορές αυτές μπορεί να μην
ακολουθούν λογιστικά, ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα αναφοράς και πρακτικές συγκρίσιμες με
εκείνες που χρησιμοποιούνται σε περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, οι αγορές κινητών αξιών των
αγορών αυτών μπορεί να παύσουν τη λειτουργία τους απροσδόκητα. Μπορεί δε να υπάρχει λιγότερη κρατική
εποπτεία, θεσμικό πλαίσιο και λιγότερο αποσαφηνισμένοι φορολογικοί νόμοι και διαδικασίες από ότι σε χώρες
με πιο ανεπτυγμένες αγορές κινητών αξιών.

3.2 Επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική, παράγοντες κινδύνου, νόμισμα αναφοράς, προφίλ
επενδυτών σε κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Ο επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική, οι παράγοντες κινδύνου και το προφίλ των επενδυτών κάθε ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το νόμισμα αναφοράς κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Νόμισμα Αναφοράς») αναφέρεται επίσης στο σχετικό
Παράρτημα.

4.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ 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.

4.1. Επιτρεπόμενες Επενδύσεις
Η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο σε:

Μεταβιβάσιμες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

-

-

μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί επισήμως σε χρηματιστήριο αξιών
Αποδεκτού Κράτους (η «Χρηματιστήριο Αποδεκτού Κράτους») ή/και
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
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), ή/και
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
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-

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 Διεθνούς
Χρηματοοικονομικής Δράσης 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
(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 Διαχειριστή Επενδύσεων
που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ενεργητικού του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλης
εταιρείας με την οποία ο Διαχειριστής Επενδύσεων ή η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται μέσω κοινής διοίκησης ή κοινού
ελέγχου, ή μέσω μίας σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής. Οι Αμοιβές Διαχείρισης 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
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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
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 ΥπόΚεφάλαια 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 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.
(vii)

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 ΥπόΑμοιβαίο 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.

Πολιτική Εξασφάλισης
Στις περιπτώσεις όπου τα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια συνάπτουν συναλλαγές εξω-χρηματιστηριακών
χρηματοοικονομικών παραγώγων ή/και εφαρμόζουν τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μπορούν να
χρησιμοποιούν κάθε εξασφάλιση για τη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου υπό την προϋπόθεση των
παρακάτω συνθηκών:
Σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς του Λουξεμβούργου μόνον οι παρακάτω τύποι εξασφάλισης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου:

−

Άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβάνοντας ρευστά διαθέσιμα και
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά πιστοποιητικά και μέσα χρηματαγοράς όπως ορίζονται στην Οδηγία
2007/16/ΕΕ, Τραπεζικές πιστώσεις ή εγγυητικές σε πρώτη ζήτηση που παρέχονται από ένα πιστωτικό
ίδρυμα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που δεν σχετίζεται με τον αντισυμβαλλόμενο θεωρούνται
ισοδύναμα με άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού.
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−

Ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται υπό την εγγύηση Κράτους Μέλους του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») ή από τις τοπικές δημόσιες Αρχές τους ή από
υπέρ-κρατικά ιδρύματα και επιχειρήσεις με πεδίο δράσης στην ΕΕ, τοπικό ή παγκόσμιο.

−

Μετοχές ή μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς που η καθαρή αξία ενεργητικού τους
υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και τους έχει αποδοθεί αξιολόγηση ΑΑΑ ή ισοδύναμη

−

Μετοχές ή μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που επενδύουν κυρίως σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή τελούν υπό την
εγγύηση εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που παρέχουν επαρκή ρευστότητα ή μετοχές
που έχουν εισαχθεί ή διαπραγματεύονται σε μία οργανωμένη αγορά ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ ή
σε χρηματιστήριο ενός Κράτους – Μέλους του ΟΟΣΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι μετοχές
περιλαμβάνονται σε έναν κύριο Δείκτη.

κάθε ληφθείσα εξασφάλιση, εκτός εξασφάλισης σε χρήμα, πρέπει να είναι εύκολα ρευστοποιήσιμη και να
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης με
διάφανη τιμολόγηση, ώστε να μπορεί να πωληθεί γρήγορα σε τιμή η οποία προσεγγίζει την αποτίμησή της προ
της πώλησης. Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να συμμορφώνεται επίσης προς τις διατάξεις του Άρθρου 48 του
Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να αποτιμάται τουλάχιστον σε ημερήσια βάση. Τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία
εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα τιμής δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ως εξασφάλιση, εκτός εάν έχει θεσπισθεί
κατάλληλη συντηρητική περικοπή της αποτίμησης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα εφαρμόζει τις ακόλουθες περικοπές οι οποίες ελέγχονται τακτικά για την επάρκειά
τους και προσαρμόζονται καταλλήλως όταν είναι απαραίτητο:

Πιστοληπτική αξιολόγηση
Χρεογράφων

AAA έως AA-/A-1
A+ έως BBB-/
A-2/A-3/P-3 και μη αξιολογημένα
τραπεζικά αξιόγραφα

Υπολειπόμενος
χρόνος μέχρι τη
λήξη

Κρατικά

Άλλοι
Εκδότες

< 1 έτος

0.5%

1%

> 1 έτος < 5 έτη

2%

4%

> 5 έτη

4%

8%

< 1 έτος

1%

2%

> 1 έτος < 5 έτη

3%

6%

> 5 έτη

6%

12%

Μετοχές Διεθνών Δεικτών

15%

Άλλες μετοχές

25%

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / Αμοιβαία Κεφάλαια

Υψηλότατη περικοπή ισχύουσα σε κάθε αξιόγραφο
του Α/Κ

Ρευστά διαθέσιμα στο ίδιο νόμισμα

0%

Ρευστά διαθέσιμα σε άλλα νομίσματα

Up to 5%

Η εξασφάλιση που λαμβάνεται πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.
Η ληφθείσα εξασφάλιση από ένα Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να εκδίδεται από οντότητα η οποία είναι
ανεξάρτητη από τον αντισυμβαλλόμενο και η οποία δεν αναμένεται να εμφανίζει υψηλή συσχέτιση με τις
επιδόσεις του αντισυμβαλλομένου.
Η εξασφάλιση πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιημένη όσον αφορά τη χώρα, τις αγορές και τους εκδότες. Το
κριτήριο της επαρκούς διαφοροποίησης όσον αφορά τη συγκέντρωση των εκδοτών θεωρείται ότι πληρούται εάν
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ένα Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει από έναν αντισυμβαλλόμενο εξω-χρηματιστηρικών
χρηματοοικονομικών παραγώγων ή / και συναλλαγών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ένα σύνολο
εξασφαλίσεων με έκθεση σε έναν συγκεκριμένο εκδότη η οποία δεν υπερβαίνει το 20% της καθαρής αξίας
ενεργητικού του. Εάν ένα Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο από διάφορους
αντισυμβαλλομένους, τα διάφορα σύνολα εξασφαλίσεων πρέπει να αθροίζονται για τον υπολογισμό του ορίου
του 20% της έκθεσης σε έναν μεμονωμένο εκδότη.
Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας τίτλου, η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να διατηρείται από την Τράπεζα
που τελεί χρέη θεματοφύλακα. Για άλλους τύπους συμφωνιών εξασφάλισης, η εξασφάλιση μπορεί να διατηρείται
από τρίτο θεματοφύλακα, ο οποίος υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και ο οποίος δεν συνδέεται με τον πάροχο
της εξασφάλισης.
Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να είναι πλήρως εκτελεστή από το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή
χωρίς παραπομπή στον αντισυμβαλλόμενο ή έγκριση από τον αντισυμβαλλόμενο.
Η ληφθείσα εξασφάλιση σε είδος δεν πρέπει να πωλείται, να επανεπενδύεται ούτε να ενεχυριάζεται.
Η ληφθείσα εξασφάλιση σε χρήμα μπορεί μόνον:
- να κατατίθεται σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που είναι πληρωτέες κατά ζήτηση ή παρέχουν
το δικαίωμα να εκταμιευτούν και ωριμάζουν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών με
την προϋπόθεση ότι η έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε ένα Κράτος – Μέλος της ΕΕ ή
εάν η έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε μία τρίτη χώρα με την προϋπόθεση ότι υπόκειται
σε προληπτικούς κανόνες που θεωρούνται από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους – Μέλους που
αποτελεί την έδρα του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ως ισοδύναμοι με αυτούς που τίθενται από τον Κοινοτικό νόμο.
- να επενδύεται σε κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας.
- να χρησιμοποιείται για το σκοπό συμφωνιών επαναπώλησης, υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές
διενεργούνται με πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την επιστροφή του συνολικού χρηματικού ποσού σε
δεδουλευμένη βάση.
- να επενδύεται σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες
αρχές περί Ενιαίου Ορισμού των Ευρωπαϊκών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς.
Οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τη διαχείριση της εξασφάλισης, όπως οι λειτουργικοί και οι νομικοί
κίνδυνοι, πρέπει να προσδιορίζονται, να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και να αντισταθμίζονται μέσω της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας Διαχείρισης.
Η εξασφάλιση σε χρήμα η οποία επανεπενδύεται πρέπει να διαφοροποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί
διαφοροποίησης οι οποίες εφαρμόζονται στην εξασφάλιση σε είδος.
Η επανεπένδυση της εξασφάλισης ενέχει τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι
κίνδυνοι που εγείρονται από την επανεπένδυση της εξασφάλισης σε χρήμα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο
κίνδυνος συγκέντρωσης. Αυτοί οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και διαχειρίζονται τακτικά καθώς βρίσκονται
μέσα στο πεδίο των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας Διαχείρισης.

4.2 Επενδυτικά Όρια εφαρμοστέα στις Επιτρεπόμενες Επενδύσεις
Τα ακόλουθα όρια εφαρμόζονται στις επιτρεπόμενες επενδύσεις της παραγράφου 4.1:

Μεταβιβάσιμες Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς
α)

Δεν μπορεί να επενδυθεί περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού οποιουδήποτε Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη.
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β)

γ)

δ)

ε)

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 ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου, το σύνολο όλων αυτών των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του
συνολικού καθαρού ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
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 Κράτος μή Μέλος 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 υπόπαραγράφου (β).
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.
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 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.

ζ)

Αυτά τα χρεόγραφα δε θα πρέπει να συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ορίου του 40% της υπόπαραγράφου (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.
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 επαρκή δείκτη αναφοράς για την αγορά στην οποία αναφέρεται,
δημοσιεύεται με κατάλληλο τρόπο.

Το όριο της υπό-παραγράφου (ζ) 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
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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 και τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ι)

Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο αντισυμβαλλόμενος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διενέργεια πράξης
έξω-χρηματιστηριακού παραγώγου ή / και τεχνικών Αποδοτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά 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 υπόπαραγράφους (α), (β), (γ), (ε), (θ), (ι), (λ) και (μ).
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.
Κάθε επανεπένδυση εξασφάλισης σε χρήμα που λαμβάνεται σε συναλλαγές επαναγοράς ή σε συναλλαγές
δανεισμού κινητών αξιών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης.
Η έκθεση υπολογίζεται συνυπολογίζοντας την τρέχουσα αξία των υποκειμένων στοιχείων ενεργητικού, τον
κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές διακυμάνσεις της αγοράς και τον απαιτούμενο χρόνο για τη
ρευστοποίηση των τοποθετήσεων.

Μέγιστη έκθεση σε έναν οργανισμό
λ)

Κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να συνδυάζει, όπου αυτό θα οδηγούσε σε επένδυση σε ποσοστό άνω
του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε έναν οργανισμό, ο,τιδήποτε από τα παρακάτω:

-

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
έκθεση σε κίνδυνο από πράξεις εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων ή / και τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου 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:
-

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
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-

-

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 υπόπαράγραφο (θ)
ή/και

-

έκθεση σε κίνδυνο από πράξεις εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον ίδιο οργανισμό
και υπόκεινται στο όριο 10% και 5% αντίστοιχα κατ’ οργανισμό που αναφέρονται στην υπό-παράγραφο (ι),

σε ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του.

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 μεταβιβάσιμες
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,

-

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 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων τους).

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:
-

μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από Κράτος Μέλος ή
τις τοπικές αρχές του,

-

μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κάθε άλλο
Αποδεκτό Κράτος που δεν είναι Κράτος Μέλος,

-

μεταβιβάσιμες 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

19

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 Δελτίο.
Αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπερβεί τα όρια της παραγράφου 4.2 για λόγους πέρα από τον έλεγχό 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.

4.3 Ρευστά Διαθέσιμα
Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να διατηρούν επικουρικά ρευστά διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού.

4.4 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 τα
ρευστά διαθέσιμα 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 αναφέρονται στις υπόπαραγράφους 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.

5.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ LATE TRADING AND MARKET TIMING

Η Εταιρεία Διαχείρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς και
μετατροπής δεν θα γίνουν αποδεκτές μετά το χρονικό όριο που έχει οριστεί για τις αιτήσεις αυτές στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο.
Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπει εν γνώσει της επενδύσεις που συνδέονται με πρακτικές market timing ή παρόμοιες
πρακτικές, καθώς οι πρακτικές αυτές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα όλων των Μεριδιούχων. Η
Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις διάθεσης από επενδυτή, για τον οποίο η Εταιρεία
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Διαχείρισης διατηρεί υποψίες ότι χρησιμοποιεί τέτοιες πρακτικές και να λαμβάνει , αν χρειάζεται, τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία των υπόλοιπων επενδυτών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Όπως ορίζεται στην Απόφαση 04/146 της CSSF, οι πρακτικές market timing θεωρούνται ως μέθοδος arbitrage μέσω της
οποίας ένας επενδυτής συστηματικά αγοράζει και εξαγοράζει ή μετατρέπει μερίδια ή μετοχές του ίδιου Αμοιβαίου
Κεφαλαίο σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενος τη διαφορά ώρας ή/και τις ατέλειες της μεθόδου
υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου.

6.

ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

6.1 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. Πιστοποιητικά Μεριδίων δεν εκδίδονται. Το
αντίτιμο των Μεριδίων καταβάλλεται 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.

6.2 Έκδοση των Μεριδίων
Η πρώτη αίτηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε Υπό - Αμοιβαία Κεφάλαια από υποψήφιο μεριδιούχο (είτε είναι κατά
τη διάρκεια της περιόδου της αρχική διάθεσης ή όχι) ( η «Αρχική Αίτηση») πρέπει να γίνει με έγγραφη εντολή,
fax, ή ηλεκτρονικό τρόπο ή οποιοδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας ορίζει η Εταρεία Διαχείρισης κατά καιρούς. Οι
υποψήφιοι μεριδιούχοι μπορεί να κληθούν να διαθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνουν απαραίτητες η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Φορέας
Διοίκησης. Οι αρχικές αιτήσεις διατίθενται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, από τους Φορείς
Διάθεσης ή / και άλλους ενδιάμεσους φορείς όπως ορίζονται στην Ενότητα 10.6 παρακάτω. Για επόμενες αιτήσεις
συμμετοχών από μεριδιούχους σε οποιαδήποτε Υπό - Αμοιβαία Κεφάλαια (είτε είναι κατά τη διάρκεια της
περιόδου της αρχική διάθεσης ή όχι), (η «Ακόλουθη Αίτηση»), οδηγίες μπορεί να δίνονται μέσω fax, τηλεφώνου,
ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας αποδεκτής από την Εταιρεία Διαχείρισης
(συμπεριλαμβομένης, για την αποφυγή αμφισβήτησης, και της ηλεκτρονικής μορφής ).

I.

Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)

Η περίοδος αρχικής προσφοράς (η οποία μπορεί να διαρκεί μία ημέρα) και η τιμή μεριδίου κάθε νέου ή προσφάτως
ενεργοποιημένου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναφέρεται στο
σχετικό Παράρτημα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι πληρωμές της αξίας των διαθέσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής προσφοράς θα πρέπει να έχουν
εισπραχθεί στο Νόμισμα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από το Διανομέα την τελευταία ημέρα
της περιόδου αρχικής προσφοράς και από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο δύο Εργάσιμες Ημέρες μετά την τελευταία
ημέρα της περιόδου αρχικής προσφοράς.
Αν η περίοδος αρχικής προσφοράς διαρκεί μία ημέρα, οι πληρωμές των διαθέσεων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της ημέρας της αρχικής προσφοράς, πρέπει να εισπραχθούν κατά την ίδια μέρα της αρχικής προσφοράς από το Διανομέα
και εντός δύο Εργάσιμων Ημερών από την ημέρα αυτή από το Θεματοφύλακα.
Οι πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονική μεταφορά, χωρίς τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές
τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές μεταφορές).
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Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει μια Σειρά οποιαδήποτε στιγμή. Κατά την ενεργοποίηση
μίας νέας Σειράς ενός Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τιμή ανά Μερίδιο της νέας Σειράς, κατά την έναρξή της, θα
αντιστοιχεί στην τιμή ανά Μερίδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής προσφοράς για το σχετικό Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ή στην εκάστοτε Καθαρή Αξία Μεριδίου σε μια υφιστάμενη Σειρά του σχετικού Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

II.

Μεταγενέστερες διαθέσεις

Μετά από την περίοδο αρχικής προσφοράς, η τιμή διάθεσης ανά Μερίδιο θα ισούται με την Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά
την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης πλέον κάθε ισχύουσας προμήθειας διάθεσης, ή μόνο με την Καθαρή Αξία Μεριδίου
σε περίπτωση που η προμήθεια διάθεσης παρακρατείται από το Διανομέα. Προκειμένου να γίνει αντικείμενο
επεξεργασίας σε δεδομένη Ημέρα Αποτίμησης, η Αίτηση πρέπει να παραληφθεί από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου
Μεριδιούχων (από τους Διανομείς ή άμεσα από τους επενδυτές) μέχρι τις 3 μ.μ. το αργότερο κατά τη δεδομένη Ημέρα
Αποτίμησης (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων», “cut-off time”).
Σχετικά με τις αιτήσεις διάθεσης που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων μετά την «Ώρα
Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων», η σε ημέρα που δεν είναι Ημέρα Αποτίμησης, τα Μερίδια θα διανέμονται στην Καθαρή
Αξία Μεριδίου της επόμενης Ημέρας Αποτίμησης προσαυξημένη κατά την αντίστοιχη προμήθεια διάθεσης.
Οι αιτήσεις διάθεσης μέσω Διανομέα δεν μπορούν να γίνουν όταν ο συγκεκριμένος Διανομέας δεν λειτουργεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την έγκριση αίτησης διάθεσης από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου
Μεριδιούχων μετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 6:00 μ.μ. της
αντίστοιχης Ημέρας Αποτίμησης), εφόσον (i) η αποδοχή της αίτησης έχει παραληφθεί πριν από τις 3:00 μ.μ. από το
Διανομέα, (ii) η έγκριση του αιτήματος αυτού δεν επηρεάζει τους άλλους Μεριδιούχους και (iii) υπάρχει ίση μεταχείριση
για όλους τους Μεριδιούχους.
Σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, χρηματιστηριακούς κανόνες ή τραπεζικές πρακτικές που ισχύουν στη χώρα που
πραγματοποιείται η διάθεση, συμπληρωματικοί φόροι ή προμήθειες δύνανται να επιβληθούν από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
Η προαναφερθείσα προμήθεια διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό που υποδεικνύεται για κάθε Σειρά κάθε ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου στο αντίστοιχο Παράρτημα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή τον αντίστοιχο Διανομέα με βάση την Καθαρή Αξία των Μεριδίων
τα οποία αφορά η αίτηση διάθεσης ή επί της Καθαρής Αξίας Μεριδίου. Η προμήθεια διάθεσης μπορεί να εφαρμοστεί ή
να παραληφθεί, στο σύνολό της ή εν μέρει, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προμήθεια
διάθεσης (εφόσον υπάρχει) είναι δυνατόν να καταβληθεί στους Διανομείς (είτε άμεσα είτε μέσω της Εταιρείας
Διαχείρισης), είτε να παρακρατηθεί από τους Διανομείς που ενεργούν για τη διάθεση των Μεριδίων, σύμφωνα με τη
σχετική υπογεγραμμένη Σύμβαση Διανομής.
Η καταβολή της αξίας των Μεριδίων πρέπει να γίνεται στο Νόμισμα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Κεφαλαίου στο
Διανομέα κατά την Ημέρα Αποτίμησης και στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο σε δύο Εργάσιμες Ημέρες μετά την
αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. Οι καταβολές πρέπει να γίνονται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής μεταφοράς χωρίς τα
τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές
μεταφορές).
Στο βαθμό που η αίτηση διάθεσης δεν οδηγεί στην απόκτηση ακέραιου αριθμού Μεριδίων, κλάσματα των ονομαστικών
Μεριδίων θα εκδίδονται σε τρία δεκαδικά ψηφία και το όφελος από τη στρογγυλοποίηση θα αποδοθεί στο σχετικό ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο.
Δε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με την ενότητα «Αναστολή του υπολογισμού της
Καθαρής Αξίας Μεριδίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση αναστολής των συναλλαγών σε Μερίδια,
οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται την πρώτη Ημέρα Αποτίμησης μετά το τέλος της περιόδου αναστολής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικό 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
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που περιγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 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.

III.

Ελάχιστα ποσά διάθεσης

Ελάχιστα ποσά διάθεσης μπορούν να επιβληθούν σε ορισμένες Σειρές, όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να άρει
αυτό το ελάχιστο ποσό διάθεσης, για οποιαδήποτε διάθεση σε Σειρά ή για συγκεκριμένους επενδυτές μόνο.
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, τότε η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει ολόκληρη τη συμμετοχή αυτού του Μεριδιούχου στη σχετική Σειρά.
Αναμένεται 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.

6.3 Περιορισμοί στην έκδοση των Μεριδίων
Η ιδιοκτησία των Μεριδίων σε κάθε ξεχωριστό Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Σειρά μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες
κατηγορίες επενδυτών.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απορρίπτει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε αίτηση
διάθεσης μεριδίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξαγοράζει υποχρεωτικά όσα Μερίδια αντιλαμβάνεται ότι τηρούνται
από επενδυτή που δεν ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία που προβλέπεται για το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τη Σειρά
που αφορά.

6.4 Εξαγορά Μεριδίων
Οι Μεριδιούχοι μπορεί να ζητήσουν την εξαγορά των Μεριδίων τους οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε Ημέρα
Αποτίμησης.
Εντολές εξαγοράς Μεριδίων μπορεί να γίνουν μέσω φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας που
θεωρείται αποδεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι Εξαγορές θα πραγματοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της σχετικής Σειράς στο αντίστοιχο Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, όπως υπολογίζεται την Ημέρα Αποτίμησης, εφόσον η αίτηση εξαγοράς λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο
Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων μέχρι τις 3:00 μ.μ. το αργότερο κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης (η «Ώρα
Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων»), αφαιρώντας την τυχόν προμήθεια εξαγοράς. Σχετικά με τις αιτήσεις εξαγοράς που
λαμβάνει ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων μετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων ή σε ημέρα που δε
συνιστά Ημέρα Αποτίμησης, ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων θα εξαγοράζει τα Μερίδια στην τιμή που
αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου που ισχύει την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης αφαιρώντας την τυχόν προμήθεια
εξαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συναινεί στην αποδοχή αίτησης εξαγοράς από τον Υπεύθυνο Μητρώου
Μεριδιούχων μετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 6:00 μ.μ. κατά την
αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης) εφόσον (i) η αίτηση έχει ληφθεί πριν την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων, δηλαδή τις
3:00μ.μ. από το Διανομέα, (ii) η έγκριση των αιτήσεων αυτών δεν επηρεάζει τους άλλους Μεριδιούχους και (iii) υπάρχει
ίση μεταχείριση μεταξύ των Μεριδιούχων.
Η προμήθεια εξαγοράς που αναφέρεται παραπάνω δε θα υπερβαίνει το ποσοστό που υποδεικνύεται για κάθε Σειρά
καθενός Υπό-Κεφαλαίου στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
είτε επί της Καθαρής Αξίας των Μεριδίων τα οποία αναφέρονται στην αίτηση εξαγοράς, ή επί της καθαρής αξίας
Μεριδίου, όπως ισχύει κατά την Ημέρα Αποτίμησης. Η προμήθεια εξαγοράς μπορεί να εφαρμοστεί ή να παραληφθεί,
κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό της ή εν μέρει. Η προμήθεια εξαγοράς (εφόσον

υπάρχει) είναι δυνατόν να καταβληθεί στους Διανομείς, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η διάθεση των
Μεριδίων, είτε άμεσα, είτε μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με τη σχετική υπογεγραμμένη Σύμβαση
Διανομής.
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Ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στην αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου, η τιμή εξαγοράς των Μεριδίων ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή στην
οποία τα Μερίδια εκδόθηκαν ή αγοράστηκαν.
Κατά την παραλαβή της εντολής από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η καταβολή του προϊόντος
εξαγοράς θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς (ή μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση),
εντός 5 Εργάσιμων Ημερών, εκτός από τις εξαγορές που έγιναν μέσω Διανομέα, για τις οποίες το προϊόν εξαγοράς μπορεί
να γίνει σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Διανομέας θα ειδοποιήσει τον επενδυτή για τη
διαδικασία που τον αφορά. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς σε μετρητά θα γίνεται στο Νόμισμα Αναφοράς του
σχετικού Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα κάθε
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 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
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Διοικητικό 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 αίτηση
εξαγοράς και μετατροπής που έχει αναβληθεί θα επεξεργάζεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις αιτήσεις που
λήφθηκαν μεταγενέστερα, με βάση την Καθαρή Αξία Μεριδίου του σχετικού Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτής της
ημέρας Αποτίμησης
Τα Μερίδια οποιουδήποτε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου δε θα εξαγοράζονται κατά την περίοδο αναστολής του
υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Διαχείρισης μπορεί να καταβάλει το
αντίτιμο, συνολικά 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, συνολικά 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 Διαχείρισης πραγματοποιεί πληρωμές σε είδος συνολικά ή εν μέρει, η Εταιρεία Διαχείρισης 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 στο σχετικό Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

6.5 Μετατροπή των Μεριδίων
Τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε ένα Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μετατραπούν σε Μερίδια άλλου ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εντολές για μετατροπή Μεριδίων μπορεί να γίνουν με φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς, ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας
που θεωρείται αποδεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αντίστοιχες μετατροπές θα πραγματοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου των αντίστοιχων Σειρών των ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως υπολογίζεται στην εκάστοτε Ημέρα Αποτίμησης, εφόσον η αίτηση μετατροπής λαμβάνεται
από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων μέχρι τις 3:00 μ.μ. το αργότερο (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής
Αιτήσεων»), αφαιρώντας τυχόν προμήθειες μετατροπής. Σχετικά με τα αιτήματα μετατροπής που λαμβάνονται από τον
Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων μετά τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο ή σε ημέρα που δεν αποτελεί Ημέρα
Αποτίμησης, ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων θα μετατρέψει τα Μερίδια σε τιμή που αντιστοιχεί στην
Καθαρή Αξία Μεριδίου που ισχύει από την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης αφαιρώντας τυχόν προμήθειες μετατροπής.
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.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει μια αίτηση μετατροπής να γίνει αποδεκτή από τον Υπεύθυνο Τήρησης
Μητρώου Μεριδιούχων μετά τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο (αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 6:00 μ.μ.
κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης) εφόσον (i) η αίτηση λαμβάνεται πριν τις 3:00 μ.μ. από το Διανομέα, (ii) η
έγκριση τέτοιου αιτήματος δεν επηρεάζει τους άλλους Μεριδιούχους και (iii) υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των
Μεριδιούχων.
Κάθε μετατροπή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επενδυτικές προϋποθέσεις της Σειράς στην οποία μετατρέπονται τα
Μερίδια, όπως αναφέρονται στην ενότητα 6.2., σημείο ΙΙΙ ανωτέρω.
Οι Μεριδιούχοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν με προμήθεια μετατροπής που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ της
προμήθειας διάθεσης που πληρώθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων στην Σειρά την οποία αφήνουν και τη
προμήθεια διάθεσης στην Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι, εφόσον η προμήθεια διάθεσης της Σειράς στην οποία
μετατρέπουν τα Μερίδιά τους είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Σειράς που αφήνουν. Αυτή η προμήθεια
μετατροπής (εφόσον υπάρχει) μπορεί να πληρωθεί στους Διανομείς που διενεργούν τη διάθεση των Μεριδίων.
Αιτήσεις για μετατροπή μέσω Διανομέα δεν μπορούν να υποβληθούν όταν ο συγκεκριμένος Διανομέας δεν λειτουργεί.
Το Διοικητικό 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
--------------- * EX
E

A=

Ο αριθμός των Μεριδίων προς έκδοση στην Σειρά-στόχο
Ο αριθμός των Μεριδίων προς μετατροπή στην αρχική Σειρά
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην αρχική Σειρά
Οι προμήθειες μετατροπής (εφόσον υπάρχουν) οι οποίες μπορούν να εισπραχθούν προς όφελος του Διανομέα
όπως αναφέρεται ανωτέρω
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην Σειρά- στόχο

A=
B=
C=
D=
E=

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.

EX:

Η μετατροπή των Μεριδίων κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση όταν ο υπολογισμός της
αντίστοιχης Καθαρής Αξίας των Μεριδίων αναστέλλεται.

7.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.1 Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου κάθε Σειράς κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης από
τον Φορέα Διοίκησης στο Νόμισμα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο
Παράρτημα, 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 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου» και των οποιονδήποτε άλλων προβλέψεων που θεωρούνται απαραίτητες ή εύλογες από το Διοικητικό
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.
Ημέρα Αποτίμησης θα είναι κάθε Εργάσιμη Ημέρα. Οι Εργάσιμες Ημέρες είναι ημέρες όπου οι τράπεζες είναι ανοικτές
για πλήρη ημέρα λειτουργίας, τόσο στο Λουξεμβούργο όσο και στην Ελλάδα.
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.
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα καθορίζεται ως ακολούθως:
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(i)

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 κι αν η αξία αυτών δεν
προβλέπεται από τον Φορέα Διοίκησης 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.

(ii)

Οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται 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.

(iii)

Οι κινητές αξίες για τις οποίες δεν υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή ή για τα οποία η τιμή που αναφέρεται
στο προηγούμενο στοιχείο δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής αγοραίας αξίας, θα αποτιμώνται
με σύνεση, και με καλή πίστη, βάσει των αιτιολογημένα προβλεπόμενων τιμών πωλήσεων σύμφωνα με τις
πολιτικές που διαμορφώθηκαν με καλή πίστη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(iv)

Όπου η πρακτική το επιτρέπει, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, τα μέσα χρηματαγοράς, και όλα
τα άλλα μέσα, των οποίων το επιτόκιο προσαρμόζεται τουλάχιστον κατ’ έτος βάσει των συνθηκών της
αγοράς, μπορούν να αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία συν τους δεδουλευμένους τόκους ή
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο απόσβεσης κόστους (amortized cost). Αν η μέθοδος αποτίμησης βάσει της
απόσβεσης κόστους χρησιμοποιηθεί, οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου θα εξετάζονται κατά καιρούς
υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσδιοριστεί αν υπάρχει απόκλιση στην
καθαρή αξία των στοιχείων αυτών που υπολογίζεται με βάση τις τιμές της αγοράς και αυτής που
υπολογίζεται με τη μέθοδο απόσβεσης κόστους. Αν υπάρχει τέτοια απόκλιση που μπορεί να οδηγήσει σε
ουσιώδη διαφοροποίηση των αποδόσεων ή άλλα δυσμενή αποτελέσματα για τους Μεριδιούχους, θα
ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου, αν είναι απαραίτητο, του υπολογισμού
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού με τη χρήση των διαθέσιμων τιμών της αγοράς.

(v)

Η αξία ρευστοποίησης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμβολαίων ή δικαιωμάτων
προαίρεσης που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ή άλλες Οργανωμένες Αγορές, θα
προσδιορίζεται με την καθαρή αξία ρευστοποίησης και η οποία καθορίζεται με βάση τις πολιτικές που
ορίζει με καλή πίστη το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες εφαρμόζονται με συνέπεια για κάθε
διαφορετική κατηγορία συμβολαίων. Η αξία ρευστοποίησης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης,
προθεσμιακών συμβολαίων ή δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ή άλλες
Οργανωμένες Αγορές, θα βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες τιμές εκκαθάρισης των συμβολαίων αυτών
στα αντίστοιχα χρηματιστήρια και Οργανωμένες Αγορές στα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διενεργεί
πράξεις υπό την προϋπόθεση ότι αν κάποιο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακό συμβόλαιο
ή δικαίωμα προαίρεσης δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί στην ημέρα που η Καθαρή Αξία Μεριδίου
υπολογίζεται, τότε η βάση καθορισμού της αξίας ρευστοποίησης του συμβολαίου αυτού θα προσδιοριστεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή δίκαιη και αντικειμενική.

(vi)

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
εισηγμένες οι κινητές αξίες αυτές.

(vii)

Οι συναλλαγές με συμβόλαια ανταλλαγής (swap) θα αποτιμώνται με συνέπεια βάσει ενός υπολογισμού της
καθαρής τιμής τρέχουσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών τους. Τα συμβόλαια ανταλλαγής με
παράγωγα μέσα συνδεδεμένα με την απόδοση ενός καλαθιού μετοχών (equity-linked swaps) θα
αποτιμώνται σε καθημερινή βάση από τον αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τα παρακάτω:
Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα, είτε άμεσα διαθέσιμα από τις αγορές, είτε (στην
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα από τις αγορές) σε τιμές που παράγονται μέσω μαθηματικών
μοντέλων. Όταν συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα, τόσο τα άμεσα διαθέσιμα (όπως τιμές κλεισίματος)
όσο και τα μη άμεσα διαθέσιμα (όπως τεκμαρτές μεταβλητότητες και συντελεστές συσχέτισης), ένα
λογισμικό αποτίμησης ξεκινά τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για τις
συμφωνίες ανταλλαγής (swaps). Η μέθοδος Monte-Carlo (με τον αριθμό προσομοιώσεων να ποικίλλει
μεταξύ 1.000 και 10.000/20.000 ανάλογα με τον ρυθμό σύγκλισης του μοντέλου), μοντέλα/ μέθοδοι
πεπερασμένων διαφορών, καθώς και κλειστού τύπου μαθηματικοί τύποι χρησιμοποιούνται, ανάλογα με
την πολυπλοκότητα των δικαιωμάτων προαίρεσης, για την εκτίμηση των πιθανών αποτελεσμάτων.
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Όταν τα δικαιώματα των τιμών υπολογιστούν, τα εναπομείναντα δεδομένα προς υπολογισμό της αξίας του
παράγωγου μέσου συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της συνολικής αξίας του
παράγωγου μέσου.
Τα στατιστικά μοντέλα και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αποτίμησης υπόκεινται
σε έλεγχο και έγκριση από τη Διεύθυνση διαχείρισης κινδύνων του αντισυμβαλλόμενου η οποία
λειτουργεί ανεξάρτητα από το τμήμα διαπραγμάτευσης των παράγωγων (front office). Οι τελικές
αποτιμήσεις των συμβολαίων ανταλλαγής ελέγχονται και επιβεβαιώνονται από τη Διεύθυνση διαχείρισης
κινδύνων της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Οι αποτιμήσεις που παρέχονται από τον/τους αντισυμβαλλόμενο/μένους συγκρίνονται με ανεξάρτητες πηγές
(Τιμές από ανεξάρτητους εκτιμητές ή / και Διεύθυνση διαχείρισης κινδύνων της Eurobank Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που έχουν εδραιωθεί με καλή πίστη από το Διοικητικό
Συμβούλειο.
(viii)

Οι αξίες που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το Νόμισμα Αναφοράς ενός Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου θα μετατρέπονται βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει κατά τη σχετική Ημέρα
Αποτίμησης ή βάσει άλλης συναλλαγματικής ισοτιμίας που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί κατάλληλη
για τον προσδιορισμό μιας δίκαιης τιμής αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο (iii).

Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών που καθιστούν τις ανωτέρω αποτιμήσεις μη πρακτικές ή ακατάλληλες, το
Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να ακολουθήσει άλλους κανόνες προκειμένου να επιτύχει μια δίκαιη αποτίμηση του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σύνεση και καλή πίστη.
Αν από το χρόνο υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου 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 αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή αποτιμάται σε αυτές, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των Μεριδιούχων και του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, να ακυρώσει την πρώτη αποτίμηση της Καθαρής Αξίας Μεριδίου και να πραγματοποιήσει δεύτερη
αποτίμηση. Όλες οι αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας κατά την
αντίστοιχη ημέρα, θα επεξεργαστούν με βάση τη δεύτερη υπολογιζόμενη Καθαρή Αξία Μεριδίου.
Η Καθαρή Αξία Μεριδίου για κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται από τον Φορέα Διοίκησης και είναι διαθέσιμη
στην καταστατική έδρα του Φορέα Διοίκησης μία Εργάσιμη Ημέρα μετά τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης.
Κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αποτιμάται έτσι, ώστε όλες οι συναλλαγές αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών να
καταγράφονται, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, στην ημέρα συναλλαγής συν μια ημέρα (Τ+1), και όλα τα
εισπραττόμενα μερίσματα και διανομές σχετικές με τις κινητές αξίες αυτές θα λογίζονται στην αντίστοιχη ημερομηνία
αποκοπής μερίσματος.

7.2 Αναστολή του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου
Σε κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 Διοικητικού 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.
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(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.

(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 Διοικητικό 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.

8.

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Tα ακόλουθα έξοδα και δαπάνες καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

8.1 Αμοιβή Διαχείρισης και Προμήθεια επί της Πραγματοποιηθείσας Απόδοσης
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα λαμβάνει για κάθε Σειρά σε κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μια Αμοιβή Διαχείρισης (η
“Αμοιβή Διαχείρισης”) πληρωτέα τμηματικά, στο τέλος κάθε μήνα, με ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει αυτό που
αναφέρεται στο Παράρτημα που αντιστοιχεί στο κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 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. Επιπλέον, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να λαμβάνει για συγκεκριμένα ΥπόΑμοιβαία Κεφάλαια μια προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης (η “Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας
απόδοσης”), όπως αυτή αναφέρεται στα Παραρτήματα των αντίστοιχων Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταβάλλει, από την Αμοιβή Διαχείρισης και την Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας
απόδοσης, τις ακόλουθες αμοιβές και δαπάνες:

(*)

τις αμοιβές και δαπάνες του Διαχειριστή Επενδύσεων και κάθε διορισμένου Υπό-Διαχειριστή Επενδύσεων.
τις αμοιβές και δαπάνες του Φορέα Διοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων.
τις αμοιβές και δαπάνες των Διανομέων (*).
Οι αμοιβές διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής που καταβάλλονται στους Διανομείς δεν συμπεριλαμβάνονται στην
Αμοιβή Διαχείρισης και την Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διαχείρισης δεν υπερβαίνουν την ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης και
την Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.
Ο Φορέα Διοίκησης 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 Διαχείρισης και της Προμήθειας επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.2 Αμοιβές του Θεματοφύλακα
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Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, 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 σχετικό Παράρτημα κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 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. Ο Θεματοφύλακας μπορεί επίσης να λαμβάνει αμοιβές που
σχετίζονται με τις συναλλαγές του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αναφέρονται παρακάτω.

8.3 Επιπρόσθετα έξοδα πληρωτέα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
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 το Διαχειριστή Επενδύσεων (συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου) ή τους επενδυτές (συναλλαγές στα Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου).

-

Κάθε εύλογη έκτακτη δαπάνη και εύλογα έξοδα που έγιναν από τον Θεματοφύλακα, την Εταιρεία Διαχείρισης,
τον Φορέα Διοίκησης και τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων.

-

Αμοιβές Νομικών Συμβούλων και άλλων επαγγελματιών συμβούλων που προέκυψαν από την Εταιρεία
Διαχείρισης, το Διαχειριστή Επενδύσεων και τους αντιπροσώπους τους και το Θεματοφύλακα, ενεργώντας
προς το συμφέρον των Μεριδιούχων.

-

Τα έξοδα προετοιμασίας ή/και κατάθεσης και εκτύπωσης του Κανονισμού Λειτουργίας και όλων των
υπόλοιπων εντύπων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του/ων Ενημερωτικού Δελτίου(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.
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Οι αμοιβές, έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες που προαναφέρθηκαν 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 Διοικητικό 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 επιπρόσθετων ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων στο μέλλον, αυτά θα επιβαρύνονται κατά κανόνα με τα δικά τους έξοδα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο 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 του Διοικητικού
Συμβουλίου γι’ αυτά τα θέματα θα αποτυπώνεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα δημοσιεύεται με την έναρξη των
νέων Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

8.4 Επιστροφή Προμηθειών σε είδος (Soft Commissions)
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να συνάψει συμφωνίες επιστροφής προμηθειών σε είδος (soft commissions) με
χρηματιστηριακές εταιρείες, βάσει των οποίων παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες και οι οποίες πληρώνονται από τους
χρηματιστές μέσω των προμηθειών που λαμβάνουν από τις συναλλαγές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επιδιώκοντας με
συνέπεια την καλύτερη δυνατή εκτέλεση εντολών, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να καταβάλει προμήθειες σε
χρηματιστηριακές εταιρείες (broker-dealers) σε αναγνώριση των υπηρεσιών ανάλυσης που προσφέρουν, καθώς και των
υπηρεσιών που παρέχουν κατά την εκτέλεση των εντολών. Οι συμφωνίες επιστροφής προμηθειών σε είδος (soft
commissions) υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ενεργεί πάντοτε με γνώμονα
το συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Εταιρείας Διαχείρισης κατά την κατάρτιση των εν λόγω συμφωνιών, (ii)
οι υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται θα σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες και το αντικείμενο του Διαχειριστή
Επενδύσεων, (iii) οι χρηματιστηριακές προμήθειες που σχετίζονται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου θα καταβάλλονται από το Διαχειριστή Επενδύσεων σε χρηματιστές (broker-dealers) που είναι νομικά και όχι
φυσικά πρόσωπα, και (iv) ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα δίνει αναφορά στην Εταιρεία Διαχείρισης σχετικά με τις
συμφωνίες αυτές συμπεριλαμβανομένης της φύσης των υπηρεσιών που δέχεται.

9.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση Μεριδίων που είτε διανέμουν μέρισμα είτε όχι μέσα σε
διαφορετικές Σειρές στο ίδιο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στα Παραρτήματα του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
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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. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον τρόπο που τα έσοδα των
Σειρών των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα διανέμονται και η Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διοικητικό Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο παρόν.
Εκτός αν υπάρχει αντίθετο αίτημα, τα μερίσματα θα επανεπενδύονται σε Μερίδια της ίδιας Σειράς των ίδιων ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων και οι επενδυτές θα λαμβάνουν γνώση των λεπτομερειών με βεβαίωση καταβολής μερίσματος.
Δεν 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 Διοικητικό 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.
Δε θα λογίζεται τόκος για το μέρισμα που έχει διανέμει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο φυλάσσεται για λογαριασμό
των δικαιούχων.

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
10.1 Εταιρεία Διαχείρισης
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται η εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μία
ανώνυμη εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Eurobank Ergasias Α.Ε., και έχει συσταθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 15 του
Νόμου 2010. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.200.000 Ευρώ. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
διαχωρίζεται από το ενεργητικό της Εταιρείας Διαχείρισης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2006 για αόριστη χρονική διάρκεια με σκοπό να διαχειρίζεται το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία Διαχείρισης σήμερα διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) και το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds. Το καταστατικό της δημοσιεύτηκε στην Mémorial C την 10η Απριλίου 2006 και οι
τροποποιήσεις του δημοσιεύτηκαν στην Mémorial C την 19η Αυγούστου 2006 και την 23η Οκτωβρίου 2012.
Η Εταιρεία Διαχείρισης ή οι διορισμένοι αντιπρόσωποί της μπορούν να διενεργούν διοικητικές, διαχειριστικές πράξεις,
καθώς και πράξεις προώθησης και πώλησης (marketing) για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των
Μεριδιούχων, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής κινητών αξιών, και μπορεί να ασκήσει όλα
τα δικαιώματα που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

10.2 Διαχειριστής Επενδύσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την εταιρεία Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων
Κεφαλαίων («EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», ο «Διαχειριστής Επενδύσεων») ως διαχειριστή
επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων σε καθημερινή βάση υπό τον πλήρη έλεγχο και την
τελική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αγοράζει, πωλεί κινητές αξίες και διαχειρίζεται με κάθε άλλο τρόπο τα
στοιχεία ενεργητικού των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και
τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο και μπορεί, μετά από έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου, να εκχωρεί όλα ή μέρος από τα καθήκοντά του. Σε αυτή την περίπτωση, το καταστατικό θα τροποποιείται.
Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι μία εταιρεία διαχείρισης απολύτως συμμορφούμενη με την
Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία ανήκει στον όμιλο Eurobank Ergasias Α.Ε, με καταστατική έδρα στην Αθήνα. Η
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών
Επενδύσεων, την παροχή υπηρεσιών discretionary asset management και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα
με το αρ. 4 (1 & 2) του Ελληνικού Νόμου 4099/2012. Υπόκειται στην εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς («Ε. Ε. Κ.»).
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Ο διορισμός του Διαχειριστή Επενδύσεων έγινε σύμφωνα με Σύμβαση Διαχείρισης Επενδύσεων μεταξύ της Εταιρείας
Διαχείρισης και του Διαχειριστή Επενδύσεων, αόριστης χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της. Μπορεί
να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάθε μέρος με ειδοποίηση που θα αποσταλεί από το ένα μέρος στο άλλο τρεις
μήνες πριν.

10.3 Θεματοφύλακας και Φορέας Πληρωμών
Η Τράπεζα Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. διορίστηκε θεματοφύλακας των στοιχείων ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Θεματοφύλακας»).
Ο Θεματοφύλακας θα διεξάγει όλα τα καθήκοντα ενός θεματοφύλακα αμοιβαίου κεφαλαίου που εδρεύει στο
Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα, μετά από εντολή της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Διαχειριστή Επενδύσεων, θα
εκκαθαρίζει όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί.
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:


Διασφαλίζει 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 Διαχείρισης διενεργούνται
σύμφωνα με το Νόμο 2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας.



Διασφαλίζει ότι η αξία των Μεριδίων υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο 2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας.



Εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης και του Διαχειριστή Επενδύσεων, εκτός κι αν αντιβαίνουν στο ισχύον
δίκαιο ή τον Κανονισμό Λειτουργίας.



Διασφαλίζει ότι για τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το αντίτιμο
αυτών καταβάλλεται εντός των συνηθισμένων χρονικών ορίων που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και
διασφαλίζει ότι η καταβολή μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.



Η ευθύνη που θα φέρει ο Θεματοφύλακας σχετικά με τη ζημία που ενδεχομένως προκλήθηκε στην Εταιρεία Διαχείρισης,
στους Μεριδιούχους ή τρίτους ως αποτέλεσμα πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, θα καθορίζεται κατά το
δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Ο Θεματοφύλακας μπορεί να παραιτηθεί από το διορισμό του οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση που θα γνωστοποιηθεί
εντός ενενήντα (90) ημερών στην Εταιρεία Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης 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. Άλλοι τοπικοί φορείς πληρωμών θα διοριστούν για κάθε χώρα στην οποία το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο διανέμεται από την Εταιρεία Διαχείρισης.
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 Διαχείρισης.

10.4 Φορέας Διοίκησης και Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων
Η Τράπεζα Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. έχει επίσης διοριστεί ως φορέας διοίκησης (ο «Φορέας
Διοίκησης») και ως Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων (ο «Υπεύθυνος Τήρησης
Μητρώου Μεριδιούχων») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Υπό την ιδιότητά της ως Φορέα Διοίκησης, η Τράπεζα Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. είναι υπεύθυνη για
όλα τα διοικητικά καθήκοντα που απορρέουν από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα για την τήρηση
βιβλίων και τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού.
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Υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η Τράπεζα Eurobank Private Bank (Luxembourg)
S.A. είναι επίσης υπεύθυνη για την επεξεργασία των αιτήσεων διάθεσης των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το
χειρισμό αιτήσεων εξαγοράς και μετατροπής των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την αποδοχή αιτήσεων
μεταβίβασης αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και τη φύλαξη του μητρώου των Μεριδιούχων.
Ο διορισμός του Φορέα Διοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
Σύμβαση Αντιπροσώπου και Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων που συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρείας
Διαχείρισης και του Φορέα Διοίκησης και Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, αόριστης χρονικής διάρκειας
από την ημερομηνία υπογραφής. Μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάθε μέρος με ειδοποίηση που θα
αποσταλεί από το ένα μέρος στο άλλο τρεις μήνες πριν.

10.5 Διανομείς
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με διανομείς για τη διάθεση και προώθηση των Μεριδίων
οποιουδήποτε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
εναλλακτικά να διορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια έναν κεντρικό διανομέα. Ο κεντρικός διανομέας ή οι διανομείς
μπορεί/ρούν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνάπτει/πτουν συμβάσεις διανομής Μεριδίων με υπόδιανομείς. Ο κεντρικός διανομέας, οι διανομείς και οι υπό-διανομείς αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ως
«Διανομείς».
Οι Διανομείς δύνανται να διενεργούν τη συλλογή αιτήσεων διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής και να διενεργούν τις
σχετικές πληρωμές για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, δύνανται, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο των
χωρών, όπου τα Μερίδια διατίθενται και με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων Μεριδιούχων, να παρέχουν υπηρεσία
nominee (nominee service) διενεργώντας στο όνομά τους συγκεντρωτικά διαθέσεις/εξαγορές μεριδίων για λογαριασμό
των Μεριδιούχων. Οι Διανομείς, αν υπάρχουν, μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία nominee (nominee service) σε
επενδυτές μόνο εάν είναι (i) επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και βρίσκονται σε χώρα που ανήκει στην
FATF ή έχει υιοθετήσει κανόνες ισότιμους με τους επιβαλλόμενους από το δίκαιο του Λουξεμβούργου, προκειμένου να
αποφευχθούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος ή (ii) επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού τομέα που αποτελούν υποκατάστημα ή πιστοποιημένη θυγατρική εταιρεία επιτρεπόμενου
ενδιάμεσου φορέα, όπως αναφέρεται στο σημείο (i), εφόσον ο φορέας αυτός, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή
δυνάμει κανονιστικής ή επαγγελματικής υποχρέωσης, ή σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου που ανήκει, είναι
υποχρεωμένος να επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις-διαδικασίες ταυτοποίησης στα υποκαταστήματα και θυγατρικές
εταιρείες της που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία Διαχείρισης εφιστά την προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε μεριδιούχος θα μπορεί να
εξασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του απευθείας έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μόνον εφόσον είναι ο ίδιος
εγγεγραμένος στο Μητρώο Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις που κάποιος μεριδιούχος επενδύει
στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω ενός ενδιαμέσου που επενδύει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο όνομά του αλλά εκ μέρους του
μεριδιούχου, μπορεί ενδεχομένως να μην είναι πάντα εφικτό για τον μεριδιούχο να ασκήσει άμεσα ορισμένα δικαιώματά
του έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συστήνεται στους μεριδιούχους να ζητούν συμβουλευτική βοήθεια σχετικά με τα
δικαιώματά τους.

10.6 Ελεγκτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας Διαχείρισης
Οι Ελεγκτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ο προβλεπόμενος από το νόμο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας Διαχείρισης
είναι η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Societe cooperative.

11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο Κανονισμός Λειτουργίας διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
Μεριδιούχων, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του
Λουξεμβούργου.
Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας μπορούν, αλλά δεν είναι
υποχρεωμένοι, να υπόκεινται τόσο αυτοί όσο και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των χωρών
στις οποίες τα Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται και πωλούνται, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις από
επενδυτές μόνιμους κατοίκους των χωρών αυτών, τα ζητήματα που σχετίζονται με την διάθεση και εξαγορά από τους
Μεριδιούχους που είναι κάτοικοι των χωρών αυτών και τους νόμους των αντίστοιχων χωρών.

12. ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
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Τα Αγγλικά θα είναι η ισχύουσα γλώσσα του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ενημερωτικού Δελτίου.

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
13.1 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Τα ακόλουθα δεν αποσκοπούν στο να παραθέσουν και να καλύψουν όλες τις φορολογικές συνέπειες του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή των κατηγοριών των επενδυτών του, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες.
Οι Μεριδιούχοι και οι υποψήφιοι επενδυτές είναι προτιμότερο να συμβουλεύονται το νομικό ή φορολογικό τους
σύμβουλο σχετικά με την πιθανή φορολόγηση ή άλλες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την αγορά, συμμετοχή,
πώληση, μετατροπή ή με άλλο τρόπο διάθεση των Μεριδίων, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σύστασης, εγκατάστασης,
μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους, λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένες συνθήκες. Οι ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τη
φορολογία βασίζονται στην ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία Διαχείρισης αναφορικά με το ισχύον δίκαιο και πρακτική
κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Όπως και στην περίπτωση κάθε επένδυσης, δεν
υπάρχει εγγύηση ότι το φορολογικό καθεστώς ή το προτεινόμενο, όπως θα ισχύει τη στιγμή που πραγματοποιείται μια
επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα διαρκεί για αόριστο χρονικό διάστημα.

13.2 Φορολογία στο Λουξεμβούργο
Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στο
Λουξεμβούργο, ούτε τα μερίσματα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε φορολογική παρακράτηση στο
Λουξεμβούργο. Παρόλα ταύτα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο Λουξεμβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο "taxe
d'abonnement"), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά τρίμηνο, της τάξεως του 0,05 τοις εκατό, επί της
συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε κυκλοφορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε
τριμήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, περιορίζεται στο 0,01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού
Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, καθώς και των ΥπόΑμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ορισμένα βραχυπρόθεσμα μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και σε άλλα
μέσα σύμφωνα με τον Κανονισμό της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου Δουκάτου. Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια που
περιλαμβάνουν τον όρο «Διαχειρίσεως Διαθεσίμων» στην ονομασία τους θα επωφελούνται από αυτό το μειωμένο ετήσιο
φόρο.
Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0% για το τμήμα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται σε άλλους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί με ετήσιο φόρο. Δεν
καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ή άλλος φόρος στο Λουξεμβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων.
Δεν καταβάλλεται φόρος στο Λουξεμβούργο για την πραγματοποιηθείσα ή μη υπεραξία κεφαλαίου των επενδύσεων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μολονότι η πραγματοποιηθείσα υπεραξία κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, δεν εκτιμάται ότι θα φορολογηθεί σε άλλη χώρα, οι Μεριδιούχοι πρέπει να έχουν
υπόψη τους και να αναγνωρίσουν ότι η πιθανότητα αυτή, αν και μικρή, δεν αποκλείεται τελείως.

13.3 Μεριδιούχοι
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήματος,
παρακράτηση φόρου ή φόρο κληρονομιάς στο Λουξεμβούργο εκτός από αυτούς που διαμένουν, είναι μόνιμοι κάτοικοι ή
έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο.
Οι Επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο σχετικά με την πιθανή φορολόγηση
ή άλλες συνέπειες από την αγορά, κατοχή, μεταβίβαση ή πώληση των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με
το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους.

13.4 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Φορολογία του Εισοδήματος από Αποταμιεύσεις
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2003/48/ΕΚ σχετικά με τη φορολόγηση των
υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005.

Η Οδηγία προβλέπει ότι ορισμένες πληρωμές τόκων και διανομές μερισμάτων/ εξαγορές επενδύσεων σχετικές με
Αμοιβαία Κεφάλαια που πραγματοποιήθηκαν από φορέα πληρωμών (υπό την έννοια της Οδηγίας) που βρίσκεται σε ένα
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνεργαζόμενο ή εξαρτημένο έδαφος ή σε τρίτη χώρα (υπό την έννοια της
Οδηγίας) προς φυσικό πρόσωπο ή σε ορισμένα νομικά πρόσωπα (υπό την έννοια της Οδηγίας) που εδρεύουν σε άλλο
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κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένου ή εξαρτημένου εδάφους, πρέπει είτε να δηλωθούν από τον αντιπρόσωπο
πληρωμών στις φορολογικές αρχές της χώρας που έχει μόνιμη εγκατάσταση ή θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου,
ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεται ο φορέας πληρωμών. Η νομοθεσία που θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί από τη χώρα
μόνιμης κατοικίας του φορέα πληρωμών.

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Κάθε λογιστικό έτος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την 31 η Δεκεμβρίου. Το πρώτο λογιστικό έτος θα λήξει στις 31
Δεκεμβρίου 2006.

15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Η Εταιρεία Διαχείρισης δημοσιεύει ετησίως μία λεπτομερή πιστοποιημένη από Ορκωτό Ελεγκτή έκθεση σχετικά με τις
δραστηριότητες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη διαχείριση του ενεργητικού του εκφρασμένου σε ευρώ. 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 Διαχείρισης μπορεί επίσης να δημοσιεύει ανεξάρτητες ελεγμένες 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 Διαχείρισης επιπλέον δημοσιεύει εξαμηνιαίες μη ελεγμένες 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 Διοίκησης και της Εταιρείας Διαχείρισης.
Η πρώτη οικονομική έκθεση που θα δημοσιευτεί θα είναι η ετήσια πιστοποιημένη από Ορκωτό Ελεγκτή έκθεση στις 31
Δεκεμβρίου 2006.
Κάθε άλλη οικονομική πληροφορία, σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης,
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 Διοίκησης.

16. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα ακόλουθα έντυπα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης κατά τις
ώρες λειτουργίας της:
(1)

Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (αντίγραφα των οποίων
διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης δωρεάν).

(2)

Ο Κανονισμός Λειτουργίας (αντίγραφα του οποίου διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης
δωρεάν).

(3)

Η Σύμβαση Θεματοφύλακα και Φορέα Πληρωμών μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και της Τράπεζας
Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A.

(4)

Η Σύμβαση Φορέα Διοίκησης, Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβιβάσεων Μεριδίων,
μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και της Τράπεζας Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A.

(5)

Η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του Διαχειριστή Επενδύσεων.

(6)

Η σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Υπό - Διαχειριστή Επενδύσεων (εάν υπάρχει).

(7)

Η Συμφωνία που έχει συναφθεί με αντισυμβαλλόμενο επί Συμβολαίου Συναλλαγής συνδεδεμένου με την
απόδοση ενός καλαθιού μετοχών (equity-linked swap agreement) και αφορά τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια (LF)
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SPECIAL PURPOSE CLICK, (LF) SPECIAL PURPOSE DOUBLE CLICK, (LF) SPECIAL
PURPOSE DUAL FORMULA, (LF) SPECIAL PURPOSE ALL WEATHER, (LF) SPECIAL
PURPOSE ALL WEATHER PLUS, (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT, (LF)
SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT II, (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5% EQUITY
FORMULA €, (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $, (LF) SPECIAL
PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III, (LF) SPECIAL PURPOSE 8.3% EQUITY FORMULA
(RON), (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS, (LF) SPECIAL PURPOSE
BEST PERFORMERS,ι (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II, (LF) SPECIAL
PURPOSE BEST PERFORMERS III και (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS IV.
(8)

Το καταστατικό ίδρυσης της Εταιρείας Διαχείρισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές των αναπτυγμένων χωρών
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες
εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε Οργανωμένες Αγορές χωρών που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω παράγραφο, σε τραπεζικές καταθέσεις,
μέσα χρηματαγοράς, αξίες σταθερού εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του
χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4. στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται με επενδύσεις σε
μετοχικές αξίες, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% DJ Industrial Average + 40% Eurostoxx 50 + 10% Nikkei 225.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών διεθνών εταιρειών, με
προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
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Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Eurobank (USD)

- Postbank

- Interamerican

- Eurobank I

- Bancpost

- Postbank (BGN)

- Private
Banking Class

- Private
Banking
Class (USD)

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τις Σειρές Eurobank (USD) και Private
Banking Class (USD) που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το Δολάριο ΗΠΑ (USD).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Euroban
kI

Euroban
k

1,5%

3%

1%

2%

Eurobank
(USD)

Postbank
(BGN)

Postbank

BancPost

Interam
erican

Private
Banking
Class

3%

4,5%

4,5%

4,5%

3%

3%

Private
Banking
Class
(USD)
3%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

2%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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Προμήθεια μετατροπής:

-

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Equity - Global Equities Fund
Eurobank I (LF) Equity - Global Equities Fund
Eurobank (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
Interamerican (LF) Equity - Global Equities Fund
Bancpost (LF) Equity - Global Equities Fund
Postbank (LF) Equity - Global Equities Fund
Postbank (BGN) (LF) Equity - Global Equities Fund
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund
Private Banking Class (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
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LU0273960111
LU0273959709
LU0648401346
LU0648401262
LU0273960467
LU0273960384
LU0391044582
LU1102785356
LU1102785430

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως
σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που εκτίθενται ή έχουν σημαντικό τμήμα
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική ή Κεντρική Ευρώπη και σε γειτονικές σε αυτές
χώρες και είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
Οργανωμένες Τοπικές ή/και Διεθνείς Αγορές.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινητές αξίες
σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με
σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αναδυόμενες αγορές καθώς και εκείνοι που
προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς
στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 90% MSCI Emerging Europe + 10% Eonia TR Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν έκθεση στις προαναφερόμενες αγορές μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο μετοχικό
χαρτοφυλάκιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

-Eurobank
(USD)

- Postbank

- Eurobank I

- Interamerican

-

- Postbank
(BGN)

-Bancpost
(RON)

-Private
Banking Class
(USD)

- Private
Banking
Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση: τη Σειρά Eurobank
(USD) και τη Σειρά Private Banking Class (USD) που έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ
(USD), τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τη Σειρά
Bancpost (RON) η οποί έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμάνικο Λέι (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank I Eurobank

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank
(USD)

Postbank

Postbank
(BGN)

Bancpost
(RON)

Interameric
an

Private
Banking
Class

Private
Banking
Class
(USD)

2%

3,5%

3,5%

5%

5%

5%

3,5%

3,5%

3,5%

1%

2%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

2%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 5%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Eurobank I (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Interamerican (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Postbank (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Postbank (BGN) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Bancpost (RON) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Private Banking Class (LF) Equity - Emerging Europe Fund
Private Banking Class (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
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LU0273960897
LU0273960624
LU1104498362
LU0648401429
LU0273961275
LU0391044665
LU0529513052
LU1102785513
LU1102785604

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- GREEK EQUITIES
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

3. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ή που διατηρούν έκθεση ή /και έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
άλλη Οργανωμένη Αγορά.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, αξίες σταθερού
εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες
εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε άλλη Οργανωμένη Αγορά, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4. στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς και ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών
μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Athens Stock Exchange Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
στοχεύουν σε κέρδη συμμετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε μετοχές ελληνικών εταιριών με
προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank I

- Postbank
- Postbank (BGN)

- Bancpost
- Private Banking
Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

Postbank
(BGN)

Postbank

Bancpost

Private
Banking
Class

1,5%

3%

4,5%

4,5%

4,5%

3%

1%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως
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Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

9. ISIN codes

Eurobank (LF) Equity - Greek Equities Fund
Eurobank I (LF) Equity - Greek Equities Fund
Bancpost (LF) Equity - Greek Equities Fund
Postbank (LF) Equity - Greek Equities Fund
Postbank (BGN) (LF) Equity - Greek Equities Fund
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund

1.
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LU0273962166
LU0273962083
LU0273963305
LU0273962919
LU0391044749
LU1102785786

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY – INSTITUTIONAL PORTFOLIOS
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχικές κινητές αξίες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε
σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, καθώς
και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται
λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Athens Stock Exchange Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων ελληνικών εταιρειών μεγάλης
κεφαλαιοποίησης με μακροπρόθεσμο επενδυτικό στόχο την επίτευξη κερδών από τις υπεραξίες και τις μερισματικές
αποδόσεις των τίτλων αυτών.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank I

- Postbank
- Postbank
(BGN)

- Bancpost
- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

Postbank
(BGN)

Postbank

Bancpost

Private
Banking
Class

1,5%

3%

4,5%

4,5%

4,5%

3%

1%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων»
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
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9. ISIN codes
Eurobank (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund
Eurobank I (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund
Bancpost (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund
Postbank (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund

LU0273965003
LU0273964964
LU0273965854
LU0273965698

Postbank (BGN) (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund

LU0391045126

Private Banking Class (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund

LU1102785869
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- DYNAMIC ROMANIAN
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ρουμανικό Leu (RON)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες, εκφρασμένα κυρίως στο Ρουμανικό νόμισμα ή που έχουν
έκθεση στην Ρουμανία, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινητές αξίες
σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό
την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών
μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Bucharest Stock Exchange Trading Composite Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έκθεση
στην Ρουμανία, με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 27η Αυγούστου 2007. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου των 10 RON. Η καταβολή της αξίας για
τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να καταβάλλεται στο Διανομέα την
ίδια ημέρα και στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την ημέρα αυτή.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προμήθεια διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Bankpost

- Eurobank I
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Bancpost η
οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμανικό Leu (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

Bankpost

2%

3,5%

4%

1%

2%

2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

9. ISIN codes
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Eurobank (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund
Eurobank I (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund

LU0317494176
LU0317494333

Bancpost (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund

LU0317494507
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- FLEXI STYLE GREECE FUND
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, χρεόγραφα
σταθερού εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με
σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 κα 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από την ενδεχόμενη χρήση παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iv) και (vii) στην ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Athens Stock Exchange Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
αναζητούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών μετοχών, με
προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 25η Αυγούστου 2008. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
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7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
-

Eurobank
Eurobank I

-

Postbank
Postbank (BGN)

-

Bancpost
Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Σειρά

o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά
Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:
Eurobank I

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank

Postbank
(BGN)

Postbank

BancPost

Private
Banking Class

1,5%

3%

4,5%

4,5%

4,5%

3%

1%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της χρέωσης πώλησης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν προβλέπεται Αμοιβή Απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

9. ISIN codes

Eurobank (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund
Eurobank I (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund

LU0385659072
LU0385659155
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Bancpost (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund
Postbank (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund

LU0385659825
LU0385659742

Postbank (BGN) (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund

LU0385660088

Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund

LU1102785943
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- TURKISH EQUITY
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Τουρκική Λίρα (TRY)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες, εκφρασμένα κυρίως σε Τουρκικό νόμισμα ή που έχουν
έκθεση στην Τουρκία, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινητές αξίες
σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό
την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών
μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iv) και (vii) στην ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Istanbul Stock Exchange Index (ISE 100).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έκθεση
στην Τουρκία, με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Οκτωβρίου 2009. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου των 10 EUR για τη σειρά μεριδίων
Eurobank . Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει
να ακολουθούν τους κανόνες που περιγράφονται στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προμήθεια διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

-

Eurobank

-

Eurobank (USD)

-

Eurobank I

-

Bancpost

-

Postbank
(BGN)

-

Interamerican -

-

Interamerican (USD)

Private Banking
Class
Private Banking
Class (USD)

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση: τις Σειρές
Eurobank (USD), Interamerican (USD) και Private Banking Class (USD) που έχουν ως νόμισμα
αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD) και τη Σειρά Postbank (BGN) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το
Βουλγάρικο Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Euroban
kI

Euro
bank

Euroba
nk(USD
)

1,5%

2%

2%

0%

1%

1%

Postbank
(BGN)

Banc
post

Interamerica
n

Interamerican
(USD)

Private
Banking
Class

Private
Banking
Class
(USD)

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%.

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:
Αμοιβή Απόδοσης:

Μέχρι 0,50% ετησίως
Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρία Διαχείρισης θα
δικαιούται Αμοιβή Απόδοσης που θα υπολογίζεται κάθε ημέρα
αποτίμησης του ενεργητικού και θα πληρώνεται σε ετήσια βάση στο
τέλος κάθε έτους, εφόσον η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την αφαίρεση
της Αμοιβής Απόδοσης ξεπερνά την Στοχευμένη Καθαρή Αξία
Μεριδίου.
Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
την Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου έτους
με (1+ Δείκτης Αναφοράς).
Ως Δείκτης Αναφοράς ορίζεται ο Δείκτης ISE 100.
Η Αμοιβή Απόδοσης θα ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της
Καθαρής Αξίας Μεριδίου πριν την Αμοιβή Απόδοσης και της
Στοχευμένης Καθαρής Αξίας Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο
ημερήσιο αριθμό μεριδίων από την έναρξη του κάθε έτους με μέγιστο
ποσοστό το 3% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού
Δελτίου.

9. ISIN codes

Eurobank (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Eurobank I (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Interamerican (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Bancpost (RON) (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Postbank (BGN) (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Eurobank (USD) (LF) Equity - Turkish Equity Fund
Interamerican (USD) (LF) Equity - Turkish Equity Fund

LU0459920806
LU0459921010
LU0648401692
LU0459921952
LU0459921796
LU0459921101
LU0648401775

Private Banking Class (LF) Equity - Turkish Equity Fund

LU1102786081

Private Banking Class (USD) (LF) Equity - Turkish Equity Fund

LU1102786164
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY – MIDDLE EAST - NORTH
AFRICA
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το πλήρες
κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1. Νόμισμα Αναφοράς
Eυρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ανάπτυξη του κεφαλαίου επενδύοντας
κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Μέση Ανατολή και τη
Βόρειο Αφρική ή που έχουν μεγάλη οικονομικη έκθεση ή διατηρούν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων στην προαναφερόμενη γεωγραφική περιοχή. Οι μετοχικές κινητές αξίες κυρίως απαρτίζονται από
κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, δικαιώματα για αγορά μετοχών καθώς και αποθετήριους τίτλους διεθνών
μετοχών που διαπραγματεύονται στα Αμερικανικά χρηματιστήρια (American Depository Receits/ ADRs) και στα
Διεθνή χρηματιστήρια (Global Depository Receipts/ GDRs). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει μόνον σε ADRs
και GDRs που δεν ενσωματώνουν παράγωγα και εμπίπτουν στον ορισμό των μεταβιβάσιμων χρεογράφων σύμφωνα με
το Νόμο 2010 του Λουξεμβούργου.
Παρότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος της κεφαλαιοποίησης των άνω εταιρειών, το Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα επιδιώκει να επενδύει κατά πρώτο λόγο σε μεγάλες, καθιερωμένες εταιρείες.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, αξίες σταθερού
εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την
αποτελεσματική διαχείριση ή την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 και 4. στο παρόν Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος που
συνδέεται με τις επενδύσεις στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (MENA Markets). Αυτές οι
αγορές μπορεί να παρουσιάζουν μεταβλητότητα και συνθήκες χαμηλής ρευστότητας και οι επενδύσεις του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τέτοιες αγορές μπορούν να θεωρηθούν κερδοσκοπικές και υποκείμενες σε σημαντικές
καθυστερήσεις στην εκκαθάρισή τους. Επιπρόσθετα, ενδεχομένως υπάρχει μεγαλύτερος από ότι συνήθως κίνδυνος
πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και θρησκευτικής αστάθειας και αντίξοες μεταβολές κυβερνητικών ρυθμίσεων και
νομοθεσίας στις αγορές αυτές. Άλλοι κύριοι κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι
που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχικές αξίες, σε αξίες σταθερού εισοδήματος, δηλαδή, ο κίνδυνος αγοράς, ο
μετοχικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ρευστότητας καθώς και ο συναλλαγματικός κίνδυνος, όπως και οι κίνδυνοι
που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όταν γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι
περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: MSCI Arabian Markets ex Saudi Arabia Index.
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4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με έκθεση στις αγορές
της Μέσης Ανατολής & Βορείου Αφρικής, με υψηλή προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 1η Απριλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ για τη Σειρά μεριδίων Eurobank
. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να
ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προμήθεια διάθεσης.

5. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

-

Eurobank I

-

Eurobank (I) (USD)

-

Eurobank (USD)

-

Eurobank

-

Postbank (BGN)

-

Bancpost (RON)

-

Interameric
an
- Private
Banking
Class

-

Private Banking
Class (USD)

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τις παρακάτω: τις
Σειρές Eurobank (USD), Eurobank I (USD) και Private Banking Class (USD) που έχουν ως νόμισμα
αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD), τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το
Βουλγαρικό Λέβα (BGN) και τη Σειρά Bancpost (RON) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμάνικο
Λέι (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank Eurobank
I

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank Postbank Eurobank Bancpost Inter(I) (USD) (BGN)
(USD)
(RON)
american

Private
Banking
Class

Private
Banking
Class
(USD)

2,0%

3,50%

2,0%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

1,0%

2,0%

1,0%

3,50%

2,0%

3,50%

2,0%

0%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
Ενημερωτικού Δελτίου).
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7. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 4%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,55% ετησίως

Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN codes

Eurobank (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Eurobank I (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Eurobank (USD) (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Eurobank (I) (USD) (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Interamerican (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Bancpost (RON) (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Postbank (BGN) (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Private Banking Class (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
Private Banking Class (USD) (LF) Equity - Middle East North Africa Fund
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LU0751307082
LU0751307165
LU0751307322
LU0751307595
LU0751307751
LU0751308056
LU0751308213
LU1102786248
LU1102786321

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) BALANCED - ACTIVE FUND (RON)
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ρουμάνικο Λέι (RON)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες και σταθερού εισοδήματος που είναι εκφρασμένα κυρίως στο ρουμάνικο νόμισμα ή έχουν
έκθεση στην Ρουμανία, οι οποίες είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές.
Συγκεκριμένα, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύεται:
-

σε ποσοστό τουλάχιστον 10% και όχι μεγαλύτερο του 85% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές κινητές
αξίες και άλλες αντίστοιχες κινητές αξίες και

-

σε ποσοστό τουλάχιστον 10% και όχι μεγαλύτερο του 85% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες
σταθερού εισοδήματος (όπως κρατικά και εταιρικά ομόλογα).

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε μέσα της
χρηματαγοράς και κινητές αξίες που εκδίδονται από την ρουμανική κυβέρνηση.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχικές και ομολογιακές επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο
κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που
προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς
στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% Romania ROBOR 3 Months + 50% Bucharest Stock Exchange Trading
Composite.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
αναζητούν κέρδη από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει Σειρές διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού
(ομολογίες, μετοχές, μετρητά) με έκθεση στην Ρουμανία, με την προοπτική της επίτευξης αποδόσεων σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 11η Ιουλίου 2008. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 RON. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προμήθεια διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Bancpost

- Eurobank I
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά
Bancpost η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέι Ρουμανίας (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:
Eurobank I

Eurobank

Bancpost

1%

2,5%

4%

1%

2%

2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 3%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:
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-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν προβλέπεται αμοιβή απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Balanced - Active Fund (RON)
Eurobank I (LF) Balanced - Active Fund (RON)

LU0379217267
LU0379217770

Bancpost (LF) Balanced - Active Fund (RON)

LU0379217341
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) INCOME PLUS $
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Δολάριο Η.Π.Α. (USD)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
τραπεζικές καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς (κυρίως με ονομασία σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα που
συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ).
Δευτερευόντως το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής (investment grade) και
μη επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως
κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε $ ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα, που
έχουν αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενσωματώνουν έναντι του $ ΗΠΑ. Επίσης, μπορεί να επενδύει
σε σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που
επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και
άμεση ρευστότητα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank I

- Postbank

- Bancpost

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
o

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD).

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Postbank

Bancpost

Private Banking
Class

1%

2%

3%

3%

2%

0%

1%

2%

2%

0%

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Income Plus $ Fund

LU0273967041

66

Eurobank I (LF) Income Plus $ Fund
Bancpost (LF) Income Plus $ Fund
Postbank (LF) Income Plus $ Fund
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund

LU0273966746
LU0273967710
LU0273967553
LU1102786594
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) CASH FUND (RON)
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ρουμάνικο Λέι (RON)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
τραπεζικές καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς, που είναι εκφρασμένα κυρίως στο Ρουμάνικο νόμισμα.
Δευτερευόντως το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής (investment grade) και
μη επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως
κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε Ρουμανικό νόμισμα ή άλλα
νομίσματα, που έχουν αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενσωματώνουν έναντι του Ρουμανικού
νομίσματος.
Επίσης, μπορεί να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και σε παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του
χαρτοφυλακίου.
Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των καθαρών στοιχείων του
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδει το Ρουμανικό κράτος.
Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii),
(iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που
επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και
άμεση ρευστότητα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 11η Ιουλίου 2008. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 RON. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προμήθεια διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Eurobank I

-Bancpost

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμάνικο Λέι (RON).
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη
ως ακολούθως:
Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Bancpost

1%

2%

2,5%

0%

1%

2%

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 1%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν προβλέπεται Αμοιβή Απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
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9. ISIN codes
Eurobank (LF) Cash Fund (RON)
Eurobank I (LF) Cash Fund (RON)

LU0379214322
LU0379214751

Bancpost (LF) Cash Fund (RON)

LU0379215212
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) CASH FUND (EUR)
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
τραπεζικές καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς (κυρίως σε Ευρώ ή άλλα νομίσματα που συνδέονται με το Ευρώ).
Δευτερευόντως το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής (investment grade) και
μη επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως
κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε Ευρώ ή άλλα νομίσματα, που
έχουν αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενσωματώνουν έναντι του Ευρώ. Επίσης, μπορεί να επενδύει σε
σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.
Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii),
(iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που
επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και
άμεση ρευστότητα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 25η Αυγούστου 2008. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.
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6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank
- Eurobank I

- Interamerican
- Postbank

- Bancpost
- Euroxx

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Σειρά

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Eurobank I

Eurobank

Interamerican

Postbank

Bancpost

Euroxx

1%

2%

2%

3%

3%

2%

Private
Banking
Class
2%

0%

1%

1%

2%

2%

1%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν προβλέπεται Αμοιβή Απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
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9. ISIN codes
Eurobank (LF) Cash Fund (EUR)
Eurobank I (LF) Cash Fund (EUR)
Euroxx (LF) Cash Fund (EUR)
Interamerican (LF) Cash Fund (EUR)
Bancpost (LF) Cash Fund (EUR)
Postbank (LF) Cash Fund (EUR)
Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR)

LU0385660161
LU0385660245
LU0488819128
LU0989890131
LU0385660831
LU0385660757
LU1102786677
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) ABSOLUTE RETURN
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), όπως
κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα, καθώς επίσης και σε μετοχές, εισηγμένες σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή
διαπραγματεύσιμες σε Οργανωμένες Αγορές.
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να χρησιμοποιεί (προβαίνοντας σε αγορές ή πωλήσεις) προθεσμιακά
συμβόλαια/συμφωνίες ανταλλαγής/δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, ομόλογα και ξένο
συνάλλαγμα διεθνώς.
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να αποκτήσει θέση σε πιστωτικό κίνδυνο συγκεκριμένων εκδοτών,
χρησιμοποιώντας πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives), όπως για παράδειγμα συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου(credit default swaps) και δικαιώματα προαίρεσης σε αυτές τις συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου
και σε ξένο συνάλλαγμα μέσω της αγοράς προθεσμιακών συμβολαίων σε ξένο συνάλλαγμα.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Παρόλο που το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, σύμφωνα με τις αρχές της διασποράς κινδύνου, σε μεταβιβάσιμα
αξιόγραφα ή μέσα χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , από
τις τοπικές αρχές του ή από κράτος ή διεθνή δημόσιο φορέα, του οποίου είναι μέλη ένα ή περισσότερα μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει το 100% της αξίας του καθαρού ενεργητικού
του σε αυτά τα αξιόγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς εκδότες και η αξία
αυτών των χρεογράφων από τον κάθε ένα εκδότη δεν υπερβαίνει το 30% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Διαχειριστής καλείται να διαχειριστεί κατά τέτοιο τρόπο τα στοιχεία του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου με πρόθεση να διατηρήσει σε μέτρια επίπεδα τη μεταβλητότητα των αποδόσεων του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Η μεταβλητότητα εκτιμάται να κυμαίνεται κοντά στο 5% σε ετήσια βάση.

3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός
κίνδυνος. Αυτοί περιγράφονται ρητώς στον Επενδυτικό Σκοπό και σχετίζονται με το γεγονός ότι ο επενδυτής θα
μπορούσε δυνητικά να χάσει τμήμα του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε.
Παρόλο που η επενδυτική στρατηγική του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιεί τις πιθανές ζημιές, άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται κυρίως με το μέρος του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
που είναι τοποθετημένο σε ομολογιακούς τίτλους (πιστωτικός κίνδυνος ενός εκδότη ομολογιακού τίτλου, κίνδυνος
μεταφοράς, κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου, κίνδυνος εκκαθάρισης των συναλλαγών με αξιόγραφα) δεν υπόκεινται
στο σχεδιασμό που αφορά την αποφυγή και ελαχιστοποίηση του ρίσκου και της πιθανής ζημίας. Επιπρόσθετα, οι
συναλλαγές με προθεσμιακά συμβόλαια/συμφωνίες ανταλλαγής/δικαιώματα προαίρεσης φέρουν υψηλό βαθμό
κινδύνου καθώς αυτές οι συναλλαγές δημιουργούν “μόχλευση”. Μια σχετικά μικρή μεταβολή στις τιμές στην αγορά,
μπορεί να έχει αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου με ενδεχόμενο να ωφελήσει ή να βλάψει τον μεριδιούχο.
Τέλος, τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives) εμπεριέχουν τον κίνδυνο απωλειών εξαιτίας πτώχευσης (ή κάποιου
άλλου «πιστωτικού γεγονότος») συγκεκριμένου εκδότη/ συγκεκριμένων εκδοτών που καθορίζονται στα έντυπα των
συναλλαγών.
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Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Ο Διαχειριστής θα στοχεύει να διατηρήσει σε μέτρια επίπεδα τη μεταβλητότητα των αποδόσεων του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Η μεταβλητότητα εκτιμάται να κυμαίνεται κοντά στο 5% σε ετήσια βάση.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της
Απόλυτης Αξίας σε Κίνδυνο (Absolute VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα που επιδιώκουν
αύξηση του κεφαλαίου τους και είναι προετοιμασμένοι να αποδεχτούν μέτριο επίπεδο κινδύνου για το κεφάλαιό τους.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 6 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Postbank

- Bancpost

- Eurobank I

- Postbank (BGN)

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους, διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Βουλγαρικό Λέβα (BGN).
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς, διαφέρουν από την μια Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:
Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

0, 75%

1,5%

0%

1%

Postbank
(BGN)
2%
2%

Postbank

Bancpost

2%

2%

Private
Banking Class
1,5%

2%

2%

0%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα
(όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 1%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

Αμοιβή Απόδοσης:

-

Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρία Διαχείρισης θα δικαιούται
Αμοιβή Απόδοσης που θα υπολογίζεται κάθε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού και
θα πληρώνεται κάθε τρίμηνο, εφόσον η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την αφαίρεση
της Αμοιβής Απόδοσης ξεπερνά την Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου. Η
Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την Καθαρή
Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου τριμήνου με (1+ Δείκτης
Αναφοράς). Ο Δείκτης Αναφοράς υπολογίζεται με βάση τον Σταθμικό Μέσο Όρο του
επιτοκίου της ΕΚΤ + 250 μονάδες βάσης («Δείκτης Αναφοράς») όπως ισχύει στην
περίοδο (πχ. τρίμηνο).
Η Εταιρία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Απόδοσης μόνο αν η Καθαρή Αξία
Μεριδίου στο τέλος του τριμήνου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Απόδοσης, είναι
μεγαλύτερη από την τελευταία Καθαρή Αξία Μεριδίου οποιουδήποτε προηγούμενου
τριμήνου, στη βάση της οποίας η Αμοιβή Απόδοσης έχει πληρωθεί. («Ιστορικά
υψηλό»).
Η Αμοιβή Απόδοσης θα ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας
Μεριδίου πριν την Αμοιβή Απόδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας
Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο ημερήσιο αριθμό μεριδίων του τριμήνου.
Η πληρωμή της Αμοιβής Απόδοσης δύναται να πληρώνεται στο τέλος ενός τριμήνου
ακόμα και αν δεν έχει ξεπεραστεί σε απόδοση ο Δείκτης Αναφοράς από την
προηγούμενη πληρωμή Αμοιβής Απόδοσης, εφόσον (i) η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο
τέλος τριμήνου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Απόδοσης ξεπερνά σε απόδοση τον
Δείκτη Αναφοράς στο συγκεκριμένο τρίμηνο και (ii) η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο
τέλος τριμήνου αντιστοιχεί σε «Ιστορικά Υψηλό» όπως ορίστηκε ανωτέρω.
-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,20% ετησίως.

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Absolute Return Fund
Eurobank I (LF) Absolute Return Fund
Bancpost (LF) Absolute Return Fund
Postbank (LF) Absolute Return Fund

LU0273968015
LU0273967983
LU0273968791
LU0273968288

Postbank (BGN) (LF) Absolute Return Fund

LU0391045639

Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund

LU1102786750
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) TOTAL RETURN FUND
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων που ενδεχομένως δεν
συσχετίζονται με τις αποδόσεις βασικών μετοχικών δεικτών. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεν θα επιδιώξει αποδόσεις
σχετικές με δείκτη και, συνεπώς, θα διαχειρίζεται με τη χρήση μίας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής που θα
στηρίζεται στην ενεργό κατανομή των κεφαλαίων. Η ενεργή κατανομή περιουσιακών στοιχείων θα προκύψει από το
συνδυασμό ανάλυσης μακροοικονομικών και μικροοικονομικών παραγόντων.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αναφέρεται ανωτέρω, το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει χωρίς κανένα γεωγραφικό και οικονομικό περιορισμό:
-

Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες
ισοδύναμες κινητές αξίες
Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε ομολογιακούς τίτλους, ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και τα μέσα χρηματαγοράς).

Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει, επίσης, μέχρι το 30% του συνολικού ενεργητικού του σε
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ / ETFs), τα οποία εξομοιώνονται με ΟΣΕΚΑ ή αντιστοίχως με ΟΣΕ, τα
οποία μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν κλάδο ή ένα δείκτη της αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 41 (1) παρ. (ε) και
του άρθρου 46 του Νόμου 2010, και / ή μέχρι 10% του ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(ΔΑΚ / ETFs) σε βασικά εμπορεύματα (ETC) κατά την έννοια του άρθρου 41 (2) παρ. (α) του Νόμου 2010.
Τέλος, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, προκειμένου για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού, μπορεί να
χρησιμοποιεί σε τακτική βάση διαπραγματεύσιμα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και για την αποτελεσματική διαχείριση
του χαρτοφυλακίου.

3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε μετοχές
και σε ομόλογα, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και
εμπορευμάτων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 37.5% DJ Ind. Avg + 37.5% Eurostoxx50 + 10% MXMU + 7.5% EMU0 +
7.5% Eonia TR Index.
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4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν μέσω μία μακροπρόθεσμης επένδυσης προοπτικές επίτευξης εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών.

5. Περίοδος Αρχικής Προσφοράς
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 5η Ιουλίου 2010. Κατά την διάρκεια αυτής της
μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες όπως αυτοί
αναγράφονται στην ενότητα 6.2 του παρόντος Ενημερωτικό Δελτίο. Κατά την διάρκεια της περιόδου έναρξης
διαθέσεων, δεν θα υπάρξει προμήθεια.

6. Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
.

7. Σειρές Μεριδίων
Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
-

Prelium A
Prelium B

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με εξαίρεση τις μέγιστες εφαρμοστέες αμοιβές διαχείρισης και τα ελάχιστα
ποσά συμμετοχής, ως ακολούθως:
Σειρά

Prelium A

Αμοιβή Διαχείρισης
Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής

Prelium B

2%

1%

€ 1.000

€ 300.000

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα
(όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 2%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Μέχρι 1%

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,10% ετησίως.
Αμοιβή Απόδοσης:
Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρία Διαχείρισης θα δικαιούται
Αμοιβή Απόδοσης που θα υπολογίζεται από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους,
κάθε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού και θα πληρώνεται σε ετήσια βάση, στο
τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την
αφαίρεση της Αμοιβής Απόδοσης ξεπερνά την Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου.
Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την
Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου έτους με (1 + Επιτόκιο
Αναφοράς). Το Επιτόκιο Αναφοράς (Δείκτης Αναφοράς) ορίζεται σταθερά στο 7%.
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Η Αμοιβή Απόδοσης θα ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας
Μεριδίου πριν την Αμοιβή Απόδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας
Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο
ημερήσιο αριθμό μεριδίων του
ημερολογιακού έτους.
Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

9.

ISIN codes

Prelium A (LF) Total Return Fund

LU0517761358

Prelium B (LF) Total Return Fund

LU0517761515
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επενδύσεων σε επιλεγμένες μετοχές, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (η «Στρατηγική
Μετοχών»), καθώς και απόδοση μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων. Η
Στρατηγική Μετοχών έχει προβλεπόμενη διάρκεια 8 ετών η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014 (η «Περίοδος
Επένδυσης»). Ο αντικειμενικός σκοπός της απόδοσης της Στρατηγικής Μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού το οποίο απαρτίζεται από σαράντα
(40) μετοχές, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω σαράντα τέσσερις (44) μετοχές, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε
αυτό, έχει δομηθεί.

BellSouth Corp

BAC UN
Equity
BARC LN
BARC.L Equity
BLS UN
BLS.N
Equity

BP PLC

BP.L

ChevronTexaco Corp

CVX.N

BP/ LN Equity PepsiCo Inc
CVX UN
Equity
Procter & Gamble Co

Coca-Cola Co/The

KO.N

KO UN Equity Prudential PLC

Consolidated Edison Inc

ED.N
ED UN Equity
DCXGn. DCX GY
DE
Equity
ELE SM
ELE.MC Equity
ENEL IM
ENEI.MI Equity

Bank of America Corp
Barclays PLC

BAC.N

Nestle SA
Nokia
Novartis AG

NESN.V
X
NOK1V.
HE
NOVN.V
X

NESN VX
Equity
NOK1V FH
Equity
NOVN VX
Equity

PEP.N

PEP UN Equity

PG.N

PG UN Equity

PRU.L

Royal Dutch Petroleum Co

RD.AS

PRU LN Equity
RDA NA
Equity

Scottish Power Plc

SPW.L

SPW LN Equity

Southern Co/The

SO.N

SO UN Equity

4502.T

4502 JT Equity

9501.T

9501 JT Equity

9531.T

9531 JT Equity

JP Morgan Chase & Co

Takeda Chemical Industries Ltd
Tokyo Electric Power Co
ENI.MI ENI IM Equity Inc/The
XOM UN
XOM.N Equity
Tokyo Gas Co Ltd
GSK LN
GSK.L
Equity
Total SA
HBOS LN
HBOS.L Equity
Toyota Motor Corp
HNZ UN
HNZ.N Equity
UBS AG
HSBA LN
HSBA.L Equity
Unilever NV
IBE SM
IBE.MC Equity
Verizon Communications Inc
JPM UN
Yamanouchi Pharmaceutical Co
JPM.N
Equity
Ltd

Lloyds TSB Group Plc

LLOY.L LLOY LN

ALT.MC ALT SM Equity

DaimlerChrysler AG
Endesa SA
Enel SpA
Ente Nazionale Idrocarburi
SpA
Exxon Mobil Corp
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HJ Heinz Co
HSBC Holdings Plc
Iberdrola SA

Altadis SA
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TOTF.PA FP FP Equity
7203.T
7203 JT Equity
UBSN.V UBSN VX
X
Equity
UNA NA
UNc.AS Equity
VZ.N

VZ UN Equity

4503.T

4503 JT Equity

Equity
MRK UN
Equity
NAB AU
National Australia Bank Ltd NAB.AX Equity
NGT LN
National Grid Transco PLC NGT.L Equity
Merck & Co Inc

MRK.N

Altria Group Inc

MO.N

Roche Holding AG

MO UN Equity
ROG VX
ROG.VX Equity

Seven-Eleven Japan Co Ltd

8183.T

8183 JT Equity

Υποκατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική πράξη/εις δύναται να συμβεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης.
β) Από τις σαράντα τέσσερις (44) μετοχές, η απόδοση από τις παρακάτω τέσσερις μετοχές έχει κλειδώσει στο 100%
και θα παραμείνει ως έχει για όλους τους υπολογισμούς:
ALT.M ALT SM
Altadis SA
C
Equity
MO UN
Altria Group Inc
MO.N Equity
ROG.V ROG VX
Roche Holding AG
X
Equity
8183 JT
Seven-Eleven Japan Co Ltd
8183.T Equity
γ) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των σαράντα τεσσάρων (44) μετοχών, οι περίοδοι αναφοράς
καθορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 2 Ιανουαρίου 2007
2η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2007
3η Περίοδος Αναφοράς
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2008
4η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2009
5η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2010
6η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 2 Ιανουαρίου 2012
7η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 2 Ιανουαρίου 2013
8η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2013
9η Περίοδος Αναφοράς:
28 Ιουνίου 2004 – 31 Δεκεμβρίου 2014
δ) Για τις περιόδους αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την
καλύτερη απόδοση ανάμεσα στις εναπομένουσες μη κλειδωμένες μετοχές κάθε περιόδου και κλειδώνεται κατ’
ελάχιστο στο +100%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι υψηλότερη από αυτή, τότε καταγράφεται η
υψηλότερη. Η απόδοση των εναπομενουσών μετοχών του καλαθιού, εκτός από εκείνες των οποίων η απόδοση έχει
κλειδώσει σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες περιόδους, καταγράφεται στα τρέχοντα επίπεδα. Η απόδοση του
καλαθιού για κάθε περίοδο αναφοράς είναι ίση με την απόδοση των 44 μετοχών, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε αυτό,
όπως περιγράφεται παραπάνω.
ε) Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή της Στρατηγικής Μετοχών στη λήξη θα ισούται με την υψηλότερη
απόδοση του καλαθιού που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις εννέα προαναφερθείσες περιόδους αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και κυβερνητικών ομολόγων εισηγμένων σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή
να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές, διεθνώς διαπραγματεύσιμα. Το Υπο – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνκά
Κρατικά Ομόλογα.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας παράγωγο εξω-χρηματιστηριακό μέσο συνδεδεμένο με την απόδοση ενός καλαθιού
μετοχών, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής»). Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει
καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ημερομηνία λήξης
του Συμβολαίου Ανταλλαγής προγραμματίζεται να είναι η 7η Ιανουαρίου 2015.
Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος η Société Générale S.A. S.A.αποδίδει στο
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης ένα ποσό που ισούται με το Αποτέλεσμα, όπως αυτό
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περιγράφεται παραπάνω. Δεν υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του
ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών και του Συμβολαίου
Ανταλλαγής. Στη λήξη της αρχικής περιόδου προσφοράς, η ονομαστική αξία (notional amount) του Συμβολαίου
Ανταλλαγής θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα μεταβάλλεται καθημερινά λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Συμβόλαιο Συναλλαγής, που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας που είναι υπεύθυνη για
την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Societe Generale, διέπει τις περιπτώσεις που
αφορούν τυχόν υποκατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική πράξη/εις. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια συλλογικών
επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να
χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του παρόντος Δελτίου.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του
αντισυμβαλλόμενου. Ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου αποτελεί όρο στη συμφωνία η
οποία έχει συναφθεί με τη Société Générale S.A. S.A. (Credit Support Annex) και αποτελεί προσάρτημα του
Συμβολαίου Ανταλλαγής. Επίσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε
μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο
πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
και οι οποίοι περιορίζονται από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους
(i), (ii), (iii), (v) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η επίτευξη του
Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Société
Générale S.A. S.A.όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να τον αντικαταστήσει και να
ορίσει νέο αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και να επιβαρυνθεί με το κόστος αντικατάστασης
του πρώτου αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% Eurostoxx50 + 15% DJ Ind. Avg. + 10% Nikkei 225 + 50% BofA
Merrill Lynch Greece Government Index.

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

5.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 18η Δεκεμβρίου 2006. Κατά την διάρκεια αυτής
της μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις, που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που
ορίζονται στην ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου
έναρξης διαθέσεων, δεν θα υπάρξει προμήθεια.

6.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
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7.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 5 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Bancpost

-

Postbank
(BGN)

- Eurobank I
- Postbank
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους, διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς, διαφέρουν από την μια Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:
Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Postbank

Bancpost

Postbank
(BGN)
4,5%

Αμοιβή
1,5%
3%
4,5%
4,5%
Διαχείρισης
Προμήθεια
1%
2%
3,5%
3,5%
3,5%
εξαγοράς
Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα
(όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Click Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Click Fund
Bancpost (LF) Special Purpose Click Fund
Postbank (LF) Special Purpose Click Fund

LU0281694694
LU0281694850
LU0281695402
LU0281695238

Postbank (BGN) (LF) Special Purpose Click Fund

LU0391045712
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE DOUBLE CLICK
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επενδύσεων σε επιλεγμένες μετοχές, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (η «Στρατηγική
Μετοχών»), καθώς και απόδοση μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων. Η
Στρατηγική Μετοχών έχει διάρκεια η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015 (η «Περίοδος Επένδυσης»). Ο
αντικειμενικός σκοπός της απόδοσης της Στρατηγικής Μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται
σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού το οποίο απαρτίζεται από σαράντα τέσσερις (44) μετοχές,
ισοβαρώς συμμετεχόντων σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεί α), β), γ) και δ):
α) Ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω σαράντα τέσσερις (44) μετοχές, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε
αυτό, έχει δομηθεί.
ABN AMRO HOLDING NV
AAH.AS AABA NA MERCK & CO., INC.
MRK.N MRK UN
ALPHA
ALPHA CREDIT BANK
ACBr.AT GA
NATIONAL BANK OF GREECE NBGr.AT ETE GA
BANK OF AMERICA CORP
BAC.N
BAC UN National Grid PLC
NGT.L NG/ LN
NESN.V NESN
BARCLAYS PLC
BARC.L BARC LN NESTLE SA-REGISTERED
X
VX
NOVN.V NOVN
BELLSOUTH CORP
BLS.N
BLS UN NOVARTIS AG-BEARER
X
VX
BP AMOCO PLC
BP.L
BP/ LN
PEPSICO INC
PEP.N
PEP UN
CHEVRONTEXACO CORP
CVX.N
CVX UN PROCTER & GAMBLE CO
PG.N
PG UN
PRUDENTIAL CORPORATION
COCA-COLA COMPANY
KO.N
KO UN
PLC
PRU.L PRU LN
DCXGn.D
DAIMLERCHRYSLER AG
E
DCX GY Public Power Corp
DEHr.AT PPC GA
EUROB
Eurobank Ergasias SA
r.AT
GA
ROCHE HOLDING AG-GENUSS ROG.VX ROG VX
RDSA
ENDESA S.A.
ELE.MC ELE SM ROYAL DUTCH PETROLEUM RDa.AS NA
ENEL SPA
ENEI.MI ENEL IM SCOTTISH POWER PLC
SPW.L SPW LN
ENI SPA
ENI.MI
ENI IM
SEVEN ELEVEN JAPAN
3382.T 3382 JT
EXXON MOBIL CORPORATION
XOM.N XOM UN SOUTHERN CO
SO.N
SO UN
TAKEDA CHEMICAL
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK.L
GSK LN INDUSTRIES
4502.T 4502 JT
HBOS PLC
HBOS.L HBOS LN TOKYO ELECTRIC POWER
9501.T 9501 JT
HEINZ (H.J.) CO
HNZ.N
HNZ UN TOKYO GAS CO LTD
9531.T 9531 JT
HELLENIC TELECOMMUN
ORGANIZA
OTEr.AT HTO GA TOTAL SA-B
TOTF.PA FP FP
TOYOTA MOTOR
HSBC HOLDINGS PLC (75P)
HSBA.L HSBA LN CORPORATION
7203.T 7203 JT
UBSN.V UBSN
IBERDROLA SA
IBE.MC IBE SM UBS AG-REGISTERED
X
VX
ING GROEP N.V.
ING.AS INGA NA UNILEVER NV
UNc.AS UNA NA
J.P. MORGAN & COMPANY
JPM.N
JPM UN VERIZON COMMUNICATION VZ.N
VZ UN
Υποκατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική πράξη/εις δύναται να συμβεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης.

84

β) Από τις σαράντα τέσσερις (44) μετοχές, η απόδοση από τις παρακάτω δύο μετοχές έχει κλειδώσει στο 100% και θα
παραμείνει ως έχει για όλους τους υπολογισμούς:
ROCHE HOLDING AG-GENUSS
ROG.VX ROG VX
SEVEN ELEVEN JAPAN
3382.T
3382 JT
γ) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των σαράντα τεσσάρων (44) μετοχών, οι περίοδοι αναφοράς
καθορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς: Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις 14/15/16/17/20
Δεκεμβρίου 2004 –Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των
μετοχών στις 21/22/27/28/29 Δεκεμβρίου 2006
2η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 19/20/21/27/28 Δεκεμβρίου 2007
3η Περίοδος Αναφοράς
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 19/22/24/29/30 Δεκεμβρίου 2008
4η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 21/22/24/29/30 Δεκεμβρίου 2009
5η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 21/22/24/29/30 Δεκεμβρίου 2010
6η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 21/22/28/29/30 Δεκεμβρίου 2011
7η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 19/20/21/27/28 Δεκεμβρίου 2012
8η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 19/20/27/30/31 Δεκεμβρίου 2013
9η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 19/22/29/30/31 Δεκεμβρίου 2014
10η Περίοδος Αναφοράς:
Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισιμάτων των μετοχών στις
14/15/16/17/20 Δεκεμβρίου 2004 – Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών
κλεισιμάτων των μετοχών στις 21/22/29/30/31 Δεκεμβρίου 2015
δ) Για τις περιόδους αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την
καλύτερη απόδοση ανάμεσα στις εναπομένουσες μη κλειδωμένες μετοχές κάθε περιόδου και κλειδώνεται κατ’
ελάχιστο στο +100%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι υψηλότερη από αυτή, τότε καταγράφεται η
υψηλότερη. Η απόδοση των εναπομενουσών μετοχών του καλαθιού, εκτός από εκείνες των οποίων η απόδοση έχει
κλειδώσει σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες περιόδους, καταγράφεται στα τρέχοντα επίπεδα. Η απόδοση του
καλαθιού για κάθε περίοδο αναφοράς είναι ίση με την απόδοση των 44 μετοχών, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε αυτό,
όπως περιγράφεται παραπάνω.
ε) Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή της Στρατηγικής Μετοχών στη λήξη θα ισούται με την υψηλότερη
απόδοση του καλαθιού που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις δέκα προαναφερθείσες περιόδους αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).

2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και κυβερνητικών ομολόγων εισηγμένων σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή
να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές, διεθνώς διαπραγματεύσιμα. Το Υπο – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνκά
Κρατικά Ομόλογα.
- Δευτερευόντως, συνάπτοντας παράγωγο εξωχρηματιστηριακό μέσο συνδεδεμένο με την απόδοση ενός καλαθιού
μετοχών, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής»). Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-
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Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει
καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ημερομηνία λήξης
του Συμβολαίου Ανταλλαγής προγραμματίζεται να είναι η 7η Ιανουαρίου 2016.
Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος η Société Générale S.A.αποδίδει στο
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης ένα ποσό που ισούται με το Αποτέλεσμα, όπως αυτό
περιγράφεται παραπάνω. Δεν υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του
ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών και του Συμβολαίου
Ανταλλαγής. Στη λήξη της αρχικής περιόδου προσφοράς, η ονομαστική αξία (notional amount) του Συμβολαίου
Ανταλλαγής θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα μεταβάλλεται καθημερινά λαμβάνοντας υπόψιν τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Société Générale S.A.όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Το
Συμβόλαιο Συναλλαγής, που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Société Générale S.A., διέπει τις περιπτώσεις που αφορούν τυχόν
υποκατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική πράξη/εις. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια συλλογικών επενδύσεων,
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός
των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του παρόντος Δελτίου.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του
αντισυμβαλλόμενου. Ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου αποτελεί όρο στη συμφωνία η
οποία έχει συναφθεί με τη Société Générale S.A. (Credit Support Annex) και αποτελεί προσάρτημα του Συμβολαίου
Ανταλλαγής. Επίσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές και
τίτλους σταθερού εισοδήματος, π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός
κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και οι οποίοι
περιορίζονται από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii),
(v) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η επίτευξη του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Societe Generale όπως
αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους
του αντισυμβαλλόμενου, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να τον αντικαταστήσει και να ορίσει νέο
αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και να επιβαρυνθεί με το κόστος αντικατάστασης του πρώτου
αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% Eurostoxx50 + 15% DJ Ind. Avg. + 10% Nikkei 225 + 50% BofA Merrill
Lynch Greece Government Index.

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές αγορές.

5.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 18η Δεκεμβρίου 2006. Κατά την διάρκεια αυτής
της μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις, που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που
ορίζονται στην ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου
έναρξης διαθέσεων, δεν θα υπάρξει προμήθεια.
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6.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
Eurobank

Bancpost

Eurobank I

Postbank

Postbank
(BGN)

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά

Eurobank I Eurobank

Postbank

Bancpost

Postbank
(BGN)
4,5%

Αμοιβή
1,5%
3%
4,5%
4,5%
Διαχείρισης
Προμήθεια
1%
2%
3,5%
3,5%
3,5%
εξαγοράς
Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα
(όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως
Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Double Click Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Double Click Fund
Bancpost (LF) Special Purpose Double Click Fund
Postbank (LF) Special Purpose Double Click Fund

LU0281695667
LU0281695741
LU0281696129
LU0281696046

Postbank (BGN) (LF) Special Purpose Double Click Fund

LU0391045803
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κυρίως κεφαλαιακή απόδοση σε
συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επενδύσεων σε δύο επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες, όπως αυτοί
περιγράφονται παρακάτω (η «Στρατηγική Μετοχικών Δεικτών») μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ενεργά
διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων. Η Στρατηγική Μετοχικών Δεικτών έχει διάρκεια η οποία λήγει την
20η Ιουλίου 2017 (η «Περίοδος Επένδυσης»). Ο αντικειμενικός σκοπός της απόδοσης της Στρατηγικής Μετοχικών
Δεικτών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης δύο
μετοχικών δεικτών, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ), ε) και στ):
α) Δύο Μετοχικοί Δείκτες επιλέγονται: DJ EURO STOXX® Select Dividend 30 Index (o «Δείκτης A») και
DAX® Index (ο «Δείκτης B»)
Ο δείκτης EURO STOXX Select Dividend 30 Index παρακολουθεί τις 30 εταιρείες με τη μεγαλύτερη μερισματική
απόδοση στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 57).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη
ιστοσελίδα του σχετικού προμηθευτή.
Ο δείκτης DAX® Index παρακολουθεί τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες σε όρους κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας
που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Φρανγκφούρτης. Η στάθμιση του δείκτη αναθεωρείται σε
τριμηνιαία βάση.

Πηγή:http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/en/195148/data/113836/6/rwe/investorrelations/shares/shareholder-structure/Guide-to-the-Equity-Indizes-of-Deutsche-Boerse.pdf (σελ. 21).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη
ιστοσελίδα του σχετικού προμηθευτή.
β) Για τον υπολογισμό της
εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
2η Περίοδος Αναφοράς:
3η Περίοδος Αναφοράς:
4η Περίοδος Αναφοράς:
5η Περίοδος Αναφοράς:
6η Περίοδος Αναφοράς:
7η Περίοδος Αναφοράς:
8η Περίοδος Αναφοράς:
9η Περίοδος Αναφοράς:
10η Περίοδος Αναφοράς:

απόδοσης του Δείκτη Α και του Δείκτη Β, οι περίοδοι αναφοράς καθορίζονται ως
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2008
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2009
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2010
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2011
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2012
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2013
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2014
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2015
20 Ιουλίου 2007 – 20 Ιουλίου 2016
20 Ιουλίου 2007 – 13 Ιουλίου 2017

γ) Κατά τη λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς καταγράφεται η σωρευτική απόδοση του Δείκτη Α και του Δείκτη Β.
Εάν η σωρευτική απόδοση του Δείκτη Α είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη σωρευτική απόδοση του Δείκτη Β, τότε η
απόδοση που καταγράφεται στην αντίστοιχη περίοδο και η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του
αποτελέσματος της Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών στη λήξη της είναι τουλάχιστον ίση με +11%.
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δ) Εάν στη λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς η σωρευτική απόδοση του Δείκτη Α είναι μικρότερη από τη
σωρευτική απόδοση του Δείκτη Β, τότε η απόδοση που καταγράφεται στην αντίστοιχη περίοδο και η οποία θα
χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του αποτελέσματος της Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών στη λήξη της είναι ίση
με -2%.
ε) Στη λήξη της 10ης περιόδου αναφοράς καταγράφεται η σωρευτική απόδοση του Δείκτη Α για την αντίστοιχη
περίοδο (το «Αποτέλεσμα του Δείκτη Α»).
στ) Το αποτέλεσμα της Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών κατά τη λήξη της ισούται με την μεγαλύτερη αξία μεταξύ
του αθροίσματος των καταγεγραμμένων αποδόσεων κάθε περιόδου αναφοράς και του «Αποτελέσματος του Δείκτη
Α». Το αποτέλεσμα της Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών κατά τη λήξη της δεν μπορεί να έχει αρνητική τιμή. Το
αποτέλεσμα της Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών αποδίδεται στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στις 20 Ιουλίου 2017.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένας Δείκτης παύει να υπάρχει ως έχει, ο αντισυμβαλλόμενος, η Eurobank Ergasias
A.E., θα τον αντικαταστήσει με το καλάθι μετοχών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κατά την οποία ο Δείκτης
ανακοίνωσε το κλείσιμο της τιμής του και θα συνεχίσει να παρατηρεί το κλείσιμο της τιμής του εν λόγω καλαθιού
(διατηρώντας αμετάβλητα τα ποσοστά κάθε μετοχής) για τις εναπομένουσες ημέρες της Περιόδου Επένδυσης
συγκρίνοντας το κλείσιμο αυτό με την αρχική τιμή του Δείκτη.
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και κυβερνητικών ομολόγων εισηγμένων σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή
να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές, διεθνώς διαπραγματεύσιμα. Το Υπο – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνκά
Κρατικά Ομόλογα.

-

Δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα παράγωγο εξωχρηματιστηριακό μέσο συνδεδεμένο με την απόδοση
καλαθιού μετοχών, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA International Swaps and Derivatives Association- (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής»). Το αποτέλεσμα της
συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου
των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού Σκοπού
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου Ανταλλαγής προγραμματίζεται να είναι
η 20η Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος, η Eurobank Ergasias A.E., αποδίδει
στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης ένα ποσό που ισούται με το Αποτέλεσμα της
Στρατηγικής Μετοχικών Δεικτών, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Δεν υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο. Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία
του Μεριδίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση του
χαρτοφυλακίου των μετοχών και του Συμβολαίου Ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία (notional amount) του
Συμβολαίου Ανταλλαγής την 20η Ιουλίου 2007 θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην σχετική
αποτίμηση του Συμβολαίου Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον αντισυμβαλλόμενο, λαμβάνοντας
υπόψιν τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επίτευξη του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Eurobank Ergasias
A.E. όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Το Συμβόλαιο Ανταλλαγής, που έχει συναφθεί μεταξύ
της Εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Eurobank
Ergasias A.E., διέπει τις περιπτώσεις που αφορούν τυχόν αντικατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική
πράξη/εις. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις
ενότητες 3.1 και 4 του παρόντος Δελτίου.

3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του
αντισυμβαλλόμενου. Ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου αποτελεί όρο στην συμφωνία η
οποία έχει συναφθεί με την Eurobank Ergasias A.E. (Credit Support Annex) και αποτελεί προσάρτημα του αντίστοιχου
ISDA Agreement. Επίσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε
μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο
κίνδυνος ρευστότητας, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
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και οι οποίοι περιορίζονται από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους
(i), (ii), (iii), (v) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η επίτευξη του
Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Eurobank
Ergasias A.E. όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αντικασταστήσει τον
αντισυμβαλλόμενο εκείνο που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να ορίσει νέο αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και να επιβαρυνθεί με το κόστος αντικατάστασης του αδυνατούντος
αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% DJ Eurostoxx Select Dividend + 25% DAX + 50% BofA Merrill Lynch
Greece Government Index.

4. Προφίλ Επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές αγορές.

5.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 7η Ιουνίου 2007. Κατά την διάρκεια αυτής
της μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ.
Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να
καταβάλλεται στο Διανομέα την ίδια ημέρα και στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την
ημέρα αυτή. Κατά την διάρκεια της περιόδου έναρξης διαθέσεων, δεν θα υπάρξει προμήθεια.

6.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
Eurobank

- Bancpost

Eurobank I

Postbank

Postbank
(BGN)

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης

Eurobank I
3,5%

Eurobank
4%

Postbank

Bancpost

4,5%

4,5%
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Postbank
(BGN)
4,5%

Προμήθεια
εξαγοράς

1%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών διανέμουν μέρισμα.

8.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Special Purpose Dual Formula Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Dual Formula Fund
Bancpost (LF) Special Purpose Dual Formula Fund
Postbank (LF) Special Purpose Dual Formula Fund

LU0305682733
LU0305683038
LU0305684606
LU0305684358

Postbank (BGN) (LF) Special Purpose Dual Formula Fund

LU0391046959
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE ALL WEATHER
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί κυρίως στην επίτευξη κεφαλαιακής απόδοσης μέσω μιας συστηματικής
στρατηγικής επενδύσεων σε Δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Στρατηγική Επένδυσης») και από ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, τραπεζικών καταθέσεων και μέσων χρηματαγοράς.
Η Στρατηγική Επένδυσης ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2015 (η «Περίοδος
Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της απόδοσης της Στρατηγικής Επένδυσης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αποτίμησης, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Ως δείκτης αναφοράς ορίζεται ο Eurostoxx50 («Δείκτης Α»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.

β) Καταγράφεται η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης.
γ) Η 31η Δεκεμβρίου 2015 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου Συμβολαίου
Ανταλλαγής («Λήξη του Συμβολαίου Ανταλλαγής»).
δ) Στη λήξη του παραγώγου, το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής ισούται με το 60% της σωρευτικής
απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστη δυνατή απόδοση το 70%. Το ελάχιστο αποτέλεσμα της επενδυτικής
στρατηγικής ισούται με 22,15%.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Δείκτης Α» παύει να υπάρχει ως έχει, ο αντισυμβαλλόμενος θα τον
αντικαταστήσει με το «καλάθι» των μετοχών που τον απαρτίζουν, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την τελευταία
εργάσιμη ημέρα κατά την οποία η τιμή του Δείκτη ήταν διαθέσιμη και θα συνεχίσει να καταγράφει την τιμή
κλεισίματος του «καλαθιού» (διατηρώντας την επί μέρους στάθμιση κάθε μετοχής) σε σχέση με την αρχική τιμή του
Δείκτη για όλη την εναπομείνουσα περίοδο επένδυσης.
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και
χρεόγραφα, συμπεριλαμβάνοντας χρεόγραφα σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου όπως και κυβερνητικά ομόλογα
εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες
Αγορές, διεθνώς διαπραγματεύσιμα. Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35%
των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνκά Κρατικά Ομόλογα.
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- Δευτερευόντως, συνάπτοντας παράγωγο εξωχρηματιστηριακό μέσο (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής»), συνδεδεμένο με
την απόδοση ενός μετοχικού Δείκτη, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA
- International Swaps and Derivatives Association - με σκοπό να επιτύχει την Επενδυτική Στρατηγική. Το αποτέλεσμα
της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει τμήμα της απόδοσης του χαρτοφυλακίου
των χρεογράφων του με απόδοση ειδικά καθορισμένη σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού Σκοπού του ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος (Société Générale S.A.), αποδίδει στο
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη λήξη του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ποσό ίσο με το αποτέλεσμα της Επενδυτικής
Στρατηγικής όπως περιγράφεται στον Επενδυτικό Σκοπό παραπάνω. Δεν υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο.
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και του Συμβολαίου Ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία (Νotional Αmount) του
Συμβολαίου Ανταλλαγής θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην ισχύουσα αποτίμηση του Συμβολαίου
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον αντισυμβαλλόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές και τις
εξαγορές μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου (Société Générale S.A.), όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο
Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως
αυτά περιγράφονται στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της « Επενδυτικής Στρατηγικής», εάν το Υπό–Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα παραταθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική
(περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα απορροφηθεί ή συγχωνευτεί
σε κάποιο άλλο Υπό–Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε
τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό–Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
παραταθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή εάν θα απορροφηθεί ή συγχωνευτεί σε κάποιο άλλο Υπό–Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς
καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.
3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του
αντισυμβαλλόμενου. Ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου αποτελεί όρο στη συμφωνία η
οποία έχει συναφθεί με τη Société Générale S.A. (Credit Support Annex) και αποτελεί προσάρτημα του Συμβολαίου
Ανταλλαγής. Επίσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές και
τίτλους σταθερού εισοδήματος, π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός
κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και οι οποίοι
περιορίζονται από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii),
(v) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η επίτευξη του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Societe Generale όπως
αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους
του αντισυμβαλλόμενου, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να τον αντικαταστήσει και να ορίσει νέο
αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και να επιβαρυνθεί με το κόστος αντικατάστασης του
αδυνατούντος αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% Eurostoxx50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.
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4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές αγορές.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
Eurobank

Postbank

Eurobank I

Postbank
(BGN)

Bancpost

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Postbank
(BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:
Eurobank I Eurobank
Postbank
Postbank
Bancpost
(BGN)
1,5%
3%
4,5%
4,5%
4,5%

Σειρά

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
1%
2%
3,5%
3,5%
3,5%
εξαγοράς
Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα
(όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose All Weather Fund

LU0281696988
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Eurobank I (LF) Special Purpose All Weather Fund
Bancpost (LF) Special Purpose All Weather Fund
Postbank (LF) Special Purpose All Weather Fund

LU0281697010
LU0281697523
LU0281697440

Postbank (BGN) (LF) Special Purpose All Weather Fund

LU0391045985
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE ALL WEATHER PLUS
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί κυρίως στην επίτευξη κεφαλαιακής απόδοσης μέσω μιας συστηματικής
στρατηγικής επενδύσεων σε Δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Στρατηγική Επένδυσης») και από ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, τραπεζικών καταθέσεων και μέσων χρηματαγοράς.
Η Στρατηγική Επένδυσης ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2017 (η «Περίοδος
Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της απόδοσης της Στρατηγικής Επένδυσης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αποτίμησης, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Ως δείκτης αναφοράς ορίζεται ο Eurostoxx50 («Δείκτης Α»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
β) Καταγράφεται η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης.
γ) Η 16η Φεβρουαρίου 2017 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου Συμβολαίου
Ανταλλαγής («Λήξη του Συμβολαίου Ανταλλαγής»).
δ) Στη λήξη του παραγώγου, το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής ισούται με το 60% της σωρευτικής
απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστη δυνατή απόδοση το 50%. Το ελάχιστο αποτέλεσμα της επενδυτικής
στρατηγικής ισούται με 13,15%.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Δείκτης Α» παύει να υπάρχει ως έχει, ο αντισυμβαλλόμενος θα τον
αντικαταστήσει με το «καλάθι» των μετοχών που τον απαρτίζουν, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την τελευταία
εργάσιμη ημέρα κατά την οποία η τιμή του Δείκτη ήταν διαθέσιμη και θα συνεχίσει να καταγράφει την τιμή
κλεισίματος του «καλαθιού» (διατηρώντας την επί μέρους στάθμιση κάθε μετοχής) σε σχέση με την αρχική τιμή του
Δείκτη για όλη την εναπομείνουσα περίοδο επένδυσης.
4.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και
χρεόγραφα, συμπεριλαμβάνοντας χρεόγραφα σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου όπως και κυβερνητικά ομόλογα
εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες
Αγορές, διεθνώς διαπραγματεύσιμα. Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από
35% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνκά Κρατικά Ομόλογα.
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- Δευτερευόντως, συνάπτοντας παράγωγο εξωχρηματιστηριακό μέσο (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής»), συνδεδεμένο με
την απόδοση ενός μετοχικού Δείκτη, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού
ISDA - International Swaps and Derivatives Association - με σκοπό να επιτύχει την Επενδυτική Στρατηγική. Το
αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει τμήμα της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με απόδοση ειδικά καθορισμένη σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τους όρους των Συμβολαίων Ανταλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι, (Société Générale S.A.και Eurobank
ErgasiasΑ.Ε.), αποδίδουν, ο κάθε ένας, στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη λήξη της Επενδυτικής Στρατηγικής, ποσό
ίσο με το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής όπως περιγράφεται στον Επενδυτικό Σκοπό παραπάνω. Δεν
υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία (Νotional Αmount) των
δύο Συμβολαίων Ανταλλαγής θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην ισχύουσα αποτίμηση των
Συμβολαίων Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τους αντισυμβαλλομένους αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη
τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων (Société Générale S.A.και Eurobank ErgasiasΑ.Ε.), όπως αυτές απορρέουν
από τα Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως
αυτά περιγράφονται στο Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της « Επενδυτικής Στρατηγικής», εάν το Υπό–Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα παραταθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική
(περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα απορροφηθεί ή συγχωνευτεί
σε κάποιο άλλο Υπό–Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε
τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό–Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
παραταθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή εάν θα απορροφηθεί ή συγχωνευτεί σε κάποιο άλλο Υπό–Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς
καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.

3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος των
αντισυμβαλλόμενων. Ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων αποτελεί όρο στις συμφωνίες
οι οποίες έχουν συναφθεί με τις Société Générale S.A.και Eurobank ErgasiasΑ.Ε. (Credit Support Annex) και αποτελεί
προσάρτημα των αντίστοιχων Συμβολαίων Ανταλλαγής. Επίσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επενδύσεις του
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και οι οποίοι περιορίζονται από τα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι κίνδυνοι
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (v) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Société Générale S.A.και Eurobank ErgasiasΑ.Ε. όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων,
το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αντικασταστήσει τον αντισυμβαλλόμενο εκείνο που αδυνατεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του και να ορίσει νέο αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και να επιβαρυνθεί με
το κόστος αντικατάστασης του αδυνατούντος αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
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Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% Eurostoxx50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

4. Προφίλ Επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
Eurobank

Postbank

Bancpost

Eurobank I

Postbank
(BGN)
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
o Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Polbank η
οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ζλότυ (PLN) και τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα
αναφοράς το Λέβα (BGN).
o Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη
ως ακολούθως:
Σειρά

Eurobank I

Eurobank

Postbank

Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

1,5%

3%

1%

2%

Bancpost

4,5%

Postbank
(BGN)
4,5%

3,5%

3,5%

3,5%

4,5%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως
ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
- Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%
- Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω
- Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που καταβλήθηκε
αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά,
στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
- Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

- Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως
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Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και
φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund
Bancpost (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund
Postbank (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund

LU0282859734
LU0282859908
LU0282860823
LU0282860401

Postbank (BGN) (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund

LU0391046017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική
Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού
και κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει την 14η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την
8η Ιανουαρίου 2018 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx 50(«Δείκτης») (κωδικός Bloombergr: SX5E Index) επιλέγεται..
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
β) Η 14η Ιανουαρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η
12η Ιανουαρίου 2018 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο από το 120% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»,
τότε κατά στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 18%
υπολογισμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους
μεριδιούχους κατά την 14η Ιανουαρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της
τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 20% υπολογισμένο επί
του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την
14η Ιανουαρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» έχει πέσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόταν
κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα έχει κανένα κεφαλαιακό κέρδος για όσες
επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 14η Ιανουαρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή.
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2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias Α.Ε., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών των
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν το Υπο – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και
πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα
στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα
ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό –
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του
σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να
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εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε αλλαγής.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με
την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού
εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις,
όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που
σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative
VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the
notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το
ακόλουθο: 50% Eurostoxx 50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε
μετοχικές αγορές και αγορές σταθερού εισοδήματος.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 4 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
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- Eurobank

- Eurobank I

- Bancpost

- Postbank
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR),
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή Διαχείρισης
Προμήθεια εξαγοράς

Eurobank
4%
2%

Eurobank I
3,5%
1%

Bancpost
4,5%
3,5%

Postbank
4,5%
3,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής:Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και
την προμήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικά έξοδα καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect
Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect
Bancpost (LF) Special Purpose Blue Chips Protect
Postbank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect

LU0330258152
LU0330258236
LU0357365229
LU0357365146
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT II
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική
Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού
και κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει την 25η Απριλίου 2013 και λήγει την 19η
Μαρτίου 2018 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx 50 (με κωδικό Bloomberg: SX5E Index) επιλέγεται (ο «Δείκτης»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45)
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
β) Η 25η Απριλίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 26η
Μαρτίου 2018 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο από το 120% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»,
τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 18%
υπολογισμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους
μεριδιούχους κατά την 25η Απριλίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της
τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 20% υπολογισμένο επί
του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την
25η Απριλίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» έχει πέσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόταν
κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα έχει κανένα κεφαλαιακό κέρδος για όσες
επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 25η Απριλίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή.
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2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A.,
Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των
εκδοτών των αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν το Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και
πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα
στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα
ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό –
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του
σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να
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εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε αλλαγής.

4.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με
την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού
εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις,
όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που
σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative
VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the
notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το
ακόλουθο: 50% Eurostoxx 50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

8.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε
μετοχικές αγορές και αγορές σταθερού εισοδήματος.

9.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

10. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 4 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

106

- Eurobank

- Eurobank I

- Bancpost

- Postbank
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR),
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή Διαχείρισης
Προμήθεια εξαγοράς

Eurobank
4%
2%

Eurobank I
3,5%
1%

Bancpost
4,5%
3,5%

Postbank
4,5%
3,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής
Μερισμάτων» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

11. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής:Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και
την προμήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικά έξοδα καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect II Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect II Fund
Bancpost (LF) Special Purpose Blue Chips Protect II Fund
Postbank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect II Fund
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LU0352507510
LU0352507353
LU0352507783
LU0352507601

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5% EQUITY FORMULA
€
(Το «Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει υψηλή απόδοση κεφαλαίου σε
συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επένδυσης σε επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες, όπως περιγράφεται
παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε
μέσα χρηματαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων,
συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα
εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες
Αγορές παγκοσμίως.
Η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2013 και λήγει
την 27η Οκτωβρίου 2014 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου
Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx50 («Δείκτης A», κωδικός Bloomberg SX5E Index), ο Μετοχικός Δείκτης S&P 500
(«Δείκτης B», κωδικός Bloomberg SPX Index) και ο Μετοχικός Δείκτης FTSE 100 («Δείκτης Γ», κωδικός
Bloomberg UKX Index) επιλέγoνται.
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
Ο δείκτης S&P 500 Index περιλαμβάνει τις 500 κορυφαίες εταιρείες που ηγούνται στους κλάδους που δεσπόζουν στην
οικονομία των ΗΠΑ. Η σύνθεση και οι συντελεστές βαρύτητας του δείκτη αναθεωρούνται γενικά όποτε είναι
απαραίτητο και επίσης σε τριμηνιαία βάση κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.
Πηγή:
http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/client_services/methodology-sp-corporate-actions-policiespractices.pdf (σελ. 31)
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
Ο δείκτης FTSE 100 Index είναι σταθμισμένος σύμφωνα με την ανακεφαλαιοποίηση των 100 μεγαλύτερων σε όρους
ανακεφαλαιοποίησης εισηγμένων εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η στάθμιση του δείκτη αναθεωρείται σε
τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/Downloads/FTSE_UK_Index_Series_Index_Rules.pdf (σελ. 12).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
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β) Η 1η Νοεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 3η
Νοεμβρίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης και οι τρεις δείκτες Α, Β και Γ είναι στο 70% ή άνω του 70% του αρχικού
επιπέδου τους κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε στην
«Ημερομηνία Λήξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα υποστεί απώλειες από το
αρχικό του κεφάλαιο για όσες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1 η Νοεμβρίου 2013.
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο χειρότερος σε απόδοση δείκτης μεταξύ των δεικτών Α, Β και Γ, έχει πέσει
κάτω από 70% του αρχικού του επιπέδου κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής χάνει ένα
ποσοστό του κεφαλαίου που επένδυσε, το οποίο αντιστοιχεί στην απόδοση του χειρότερου δείκτη στο τέλος της
Περιόδου Επένδυσης για όσες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1 η Νοεμβρίου 2013.
ε) Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα κουπόνι 5,5% υπολογισμένο επί της τιμής του μεριδίου κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα καταβληθεί την «Ημερομηνία Λήξης του
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ή το αντίστοιχο ποσό θα επανεπενδυθεί στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.

2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς,
χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα
συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC, Leonteq Securities AG.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα
αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα
προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην σχετική αποτίμηση των Συμβολαίων Ανταλλαγής που διατίθεται
καθημερινά από τους αντισυμβαλλόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου.
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Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους όχι μόνον στην περίπτωση (δ) της «Επενδυτικής
Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», αλλά και στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα
τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης
ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την
περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στον Επενδυτικό Σκοπό και σχετίζονται με το γεγονός
ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι κίνδυνοι που
σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με την υπογραφή
των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήματος,
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο Παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 33% FTSE 100 + 33% Eurostoxx50 + 33% S&P500.

4.

Προφίλ Επενδυτή
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Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε διεθνείς
μετοχικές αγορές.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Postbank

Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR).
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank
4%

Postbank
4%

2%

2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια όλων των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων»
του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8. ISIN codes
Eurobank (LF) Special Purpose 5.5% Equity Formula €
Postbank (LF) Special Purpose 5.5% Equity Formula €

LU0357266161
LU0357266591

112

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA
$
(Το «Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Δολάριο Η.Π.Α. (USD)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει υψηλή απόδοση κεφαλαίου σε
συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επένδυσης σε επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες, όπως περιγράφεται
παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε
μέσα χρηματαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων,
συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα
εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες
Αγορές παγκοσμίως.
Η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2013 και λήγει
την 27η Οκτωβρίου 2014 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου
Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx50 («Δείκτης A», κωδικός Bloomberg SX5E Index), ο Μετοχικός Δείκτης S&P 500
(«Δείκτης B», κωδικός Bloomberg SPX Index) και ο Μετοχικός Δείκτης FTSE 100 («Δείκτης Γ», κωδικός
Bloomberg UKX Index) επιλέγoνται.

Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
Ο δείκτης S&P 500 Index περιλαμβάνει τις 500 κορυφαίες εταιρείες που ηγούνται στους κλάδους που δεσπόζουν στην
οικονομία των ΗΠΑ. Η σύνθεση και οι συντελεστές βαρύτητας του δείκτη αναθεωρούνται γενικά όποτε είναι
απαραίτητο και επίσης σε τριμηνιαία βάση κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.
Πηγή:
http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/client_services/methodology-sp-corporate-actions-policiespractices.pdf (σελ. 31)
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
Ο δείκτης FTSE 100 Index είναι σταθμισμένος σύμφωνα με την ανακεφαλαιοποίηση των 100 μεγαλύτερων σε όρους
ανακεφαλαιοποίησης εισηγμένων εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η στάθμιση του δείκτη αναθεωρείται σε
τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/Downloads/FTSE_UK_Index_Series_Index_Rules.pdf (σελ. 12).
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Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
β) Η 1η Νοεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 3η
Νοεμβρίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης και οι τρεις δείκτες Α, Β και Γ είναι στο 70% ή άνω του 70% του αρχικού
επιπέδου τους κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε στην
«Ημερομηνία Λήξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα υποστεί απώλειες από το
αρχικό του κεφάλαιο για όσες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013.
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο χειρότερος σε απόδοση δείκτης μεταξύ των δεικτών Α, Β και Γ, έχει πέσει
κάτω από 70% του αρχικού του επιπέδου κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής χάνει ένα
ποσοστό του κεφαλαίου που επένδυσε, το οποίο αντιστοιχεί στην απόδοση του χειρότερου δείκτη στο τέλος της
Περιόδου Επένδυσης για όσες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013.
ε) Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα κουπόνι 4,5% υπολογισμένο επί της τιμής του μεριδίου κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα καταβληθεί την «Ημερομηνία Λήξης του
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ή το αντίστοιχο ποσό θα επανεπενδυθεί στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς,
χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα
συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC, Leonteq Securities AG.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα
αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα
προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην σχετική αποτίμηση των Συμβολαίων Ανταλλαγής που διατίθεται
καθημερινά από τους αντισυμβαλλόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του ΥπόΑμοιβαίου Κεφαλαίου.
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Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους όχι μόνον στην περίπτωση (δ) της «Επενδυτικής
Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», αλλά και στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα
τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης
ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την
περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.

4.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στον Επενδυτικό Σκοπό και σχετίζονται με το γεγονός
ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι κίνδυνοι που
σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με την υπογραφή
των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήματος,
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο Παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 33% FTSE 100 + 33% Eurostoxx50 + 33% S&P500.

5.

Προφίλ Επενδυτή
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Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε διεθνείς
μετοχικές αγορές.

8.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

9.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Postbank

Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD).
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank
4%

Postbank
4%

2%

2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια όλων των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων»
του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου).

3.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Βλ. Πίνακα ανωτέρω
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Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8. ISIN codes
Eurobank (LF) Special Purpose 4.5% Equity Formula $
Postbank (LF) Special Purpose 4.5% Equity Formula $

LU0357266914
LU0357267219
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT
III
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική
Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού
και κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει την 5η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την
5η Ιουλίου 2018 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx 50 (με κωδικό Bloomberg: SX5E Index) επιλέγεται (ο «Δείκτης»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.
β) Η 5η Σεπτεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η
12η Ιουλίου 2018 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο από το 120% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»,
τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 18%
υπολογισμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους
μεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της
τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 20% υπολογισμένο επί
του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την
5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» έχει πέσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόταν
κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα έχει κανένα κεφαλαιακό κέρδος για όσες
επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή.
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2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A.,
Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των
εκδοτών των αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν το Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και
πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα
στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα
ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό –
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του
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σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να
εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε αλλαγής.

5.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με
την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού
εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις,
όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που
σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative
VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the
notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το
ακόλουθο: 50% Eurostoxx 50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

12. Προφίλ Επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε
μετοχικές αγορές και αγορές σταθερού εισοδήματος.

13. Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

14. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
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- Eurobank

- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR),
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή Διαχείρισης
Προμήθεια εξαγοράς

Eurobank I
3,5%
1%

Eurobank
4%
2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

15. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής:Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και
την προμήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικά έξοδα καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund
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LU0367396065
LU0367396149

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), που εκδίδονται
από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο
αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η έκθεση του
χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, γενικά, θα ξεπερνά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Υπο –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε ελληνικά
και άλλων ευρωπαϊκών χωρών τραπεζικά καθώς και εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του.

Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένων, ο κίνδυνος επιτοκίου, καθώς ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii),
(iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο κύριος κίνδυνος για τους μεριδιούχους του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του Ελληνικού
Δημοσίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:.BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
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Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 23η Μαρτίου 2009. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων .

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank

- Postbank
(BGN)

- Bancpost
(RON)

- Private Banking Class

- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Σειρά

o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά
Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τη Σειρά BancPost
(RON) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμανικό Λέϊ (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:
Eurobank I

Eurobank

Postbank
(BGN)

Bancpost
(RON)

Αμοιβή
Διαχείρισης

1%

2%

3%

3%

Private
Banking
Class
2%

Προμήθεια
εξαγοράς

0%

1%

3%

3%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
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8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις, περιγράφονται στην ενότητα 8 «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν προβλέπεται Αμοιβή Απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund
Eurobank I(LF) Greek Government Bond Fund
Bancpost (RON) (LF) Greek Government Bond Fund
Postbank (BGN) (LF) Greek Government Bond Fund
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund
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LU0420076928
LU0420077579
LU0420077223
LU0420077140
LU1102786834

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE 8.3% EQUITY FORMULA
(RON)
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ρουμανικό Λέι (RON)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει υψηλό εισόδημα σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επένδυσης σε επιλεγμένο μετοχικό δείκτη, όπως περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική
Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού
και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» αρχίζει την 31η Ιουλίου 2014 και λήγει την
21η Αυγούστου 2015 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στο τέλος της Περιόδου
Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α)

Ο Μετοχικός Δείκτης EURO STOXX 50 ( κωδικός Bloomberg: SX5E Index) (ο «Δείκτης») επιλέγεται.
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και
ρευστότητα που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση
του δείκτη αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη
ιστοσελίδα του σχετικού προμηθευτή.

β)

Η 31η Ιουλίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»
και η 28η Αυγούστου 2015 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου».

γ)

Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο
από ότι κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενώ επιπλέον
βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 105% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του
Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής δεν έχει κεφαλαιακά κέρδη επί του κεφαλαίου επένδυσης (με
την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 31η Ιουλίου 2014 ή πριν την
ημερομηνία αυτή).

δ)

Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο 105% ή σε υψηλότερο επίπεδο από το
105% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε
κατά στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής κερδίζει 8,3%
επί του κεφαλαίου επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά
την 31η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).

ε)

Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το
αυτό που βρισκόταν κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε
στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής θα έχει απώλεια
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ίση με 5% του κεφαλαίου επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους
κατά την 31η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε Ρουμανικά κρατικά έντοκα
γραμμάτια και ομόλογα.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A.,
Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse International, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley
& Co International PLC.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργασίμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης. Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των
Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή
εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι
χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου»
θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα
προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων Ανταλλαγής που
διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις
συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους όχι μόνον στην περίπτωση (ε) της
«Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», αλλά και στην περίπτωση πτώχευσης των
εκδοτών του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 και 4. στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου+», εάν το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα
τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει
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ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή εάν θα συνεισφέρει σε κάποιο άλλο
Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα
μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
αλλαγής.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στον Επενδυτικό Σκοπό και σχετίζονται με το γεγονός
ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι κίνδυνοι που
σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με την υπογραφή
των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήματος,
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Euro Stoxx 50.

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε
μετοχικές αγορές.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Bancpost

- Bancpost I

Όλες οι Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ρουμανικό Λέι (RON).
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Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Bancpost
3%

Bancpost I
2%

2%

1%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται με όλες τις επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην
ενότητα “Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι οποίες
περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών
και νομικών συμβούλων καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με
Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

8.

ISIN codes

Bancpost (LF) Special Purpose 8.3% Equity Formula (RON)
Bancpost I (LF) Special Purpose 8.3% Equity Formula (RON)
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LU0578843558
LU0578843632

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27 – (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Euro (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει υψηλό εισόδημα σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επένδυσης επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η
«Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα
χρηματαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων
κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε
χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές
παγκοσμίως.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει την 25 η Ιουλίου 2014 και λήγει την 18η
Ιανουαρίου 2016 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Η απόδοση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου
Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε):
α) Ο Μετοχικός Δείκτης EURO STOXX 50 (κωδικός Bloomberg: SX5E Index) επιλέγεται (« ο Δείκτης»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα
που ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη
αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα
του σχετικού προμηθευτή.

β) Η 25η Ιουλίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»
και η 25η Ιανουαρίου 2016 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου».
γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο
από ότι κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενώ επιπλέον
βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 103% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του
Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής κερδίζει ένα κουπόνι 1,5% υπολογισμένο επί του κεφαλαίου
επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 25 η Ιουλίου 2014
ή πριν την ημερομηνία αυτή).
δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο 103% ή σε υψηλότερο επίπεδο από
το 103% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»,
τότε κατά στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής κερδίζει
ένα κουπόνι 6,5% υπολογισμένο επί του κεφαλαίου επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις
έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 25η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το
αυτό που βρισκόταν κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε
στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής θα έχει απώλεια
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ίση με 5% του κεφαλαίου επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους
κατά την 25η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).
Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα κουπόνι 1,5% (περίπτωση γ) ή ένα κουπόνι 6,5%
(περίπτωση δ) υπολογισμένο επί της τιμής του μεριδίου την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα καταβληθεί την «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου» από τη «Επενδυτική Στρατηγική Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», ή το αντίστοιχο ποσό θα επανεπενδυθεί στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου.
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια
Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του
διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με
στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί
σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.»
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Στρατηγικής Μετοχών».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους όχι μόνον στην περίπτωση (ε) της «Επενδυτικής
Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», αλλά και στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
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Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4. στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα
τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης
ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την
περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στον Επενδυτικό Σκοπό και σχετίζονται με το γεγονός
ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι κίνδυνοι που
σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με την υπογραφή
των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήματος,
χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο Παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative
VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το
ακόλουθο: 50% Euro Stoxx 50 + 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν
υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και που επιζητούν απόδοση από έκθεση σε μετοχικές
αγορές.

5.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου
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Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

6.

Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 4 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Eurobank I

- Postbank

-BancPost

Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR).
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή Διαχείρισης
Προμήθεια εξαγοράς

Eurobank I
3%
1%

Eurobank
4%
2%

Postbank
4%
2%

BancPost
4%
2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής
Μερισμάτων» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

7.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως.

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.
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8. ISIN codes
Eurobank (LF) Special Purpose - Equity Formula Bonus
Eurobank I (LF) Special Purpose - Equity Formula Bonus
Postbank (LF) Special Purpose - Equity Formula Bonus
Bancpost (LF) Special Purpose - Equity Formula Bonus

LU0598799871
LU0598800125
LU0854921797
LU0854921953
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρεί τις προϋποθέσεις ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείρισης Διαθεσίμων
Βραχυπροθέσμων Επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 10-049 της 19ης Μαϊου 2010 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators – CESR) («Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπροθέσμων Επενδύσεων»).
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του επενδυμένου κεφαλαίου του
και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια της χρηματαγοράς. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το
ενεργητικό του σε υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς, τα οποία ανήκουν σε μία από τις δύο υψηλότερες
διαθέσιμες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα με βάση τον χαρακτηρισμό που τους
έχει αποδοθεί από κάθε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 81 (1) της οδηγίας
2006/48/ΕΕ, που έχει χαρακτηρίσει αυτά τα προϊόντα. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επίσης τοποθετεί το ενεργητικό
του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική των προϊόντων χρηματαγοράς. Επενδύσεις
σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μπορούν να γίνουν μόνο για λόγους
αντιστάθμισης της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση προϊόντων διαφορετικού
νομίσματος από το νόμισμα βάσης του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα μικρότερη από ή ίση με 60 μέρες και σταθμισμένη
μέση διάρκεια ζωής μικρότερη από ή ίση με 120 μέρες. Τα μέσα χρηματαγοράς του χαρτοφυλακίου μπορούν να έχουν
υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μέχρι τη νόμιμη ημερομηνία εξόφλησης κάθε τίτλου έως και 397 ημέρες.
Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδύσεις σε άλλα
μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιορίζονται σε αυτές που είναι συμβατές με τους ορισμούς που
αφορούν στα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπροθέσμων Επενδύσεων.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο λειτουργικός κίνδυνος, καθώς και οι
κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου γίνεται χρήση αυτών Οι κίνδυνοι
αυτοί αναπτύσσονται πιο εκτεταμένα στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
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4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από χαμηλό ρίσκο και απευθύνεται σε επενδυτές απρόθυμους να
αναλάβουν ρίσκο που επιδιώκουν έκθεση σε Ευρώ και επιζητούν να συνδυάσουν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις
παρόμοιες με τα τρέχοντα επιτόκια της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς και άμεση ρευστότητα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2011. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Interamerican

- Eurobank I

- Bancpost

- Private Banking
Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).

o
o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

Bancpost

Interamerican

1%

2%

3%

2%

Private
Banking Class
2%

0%

1%

2%

1%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.
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Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Money Market Fund - Reserve
Eurobank I (LF) Money Market Fund - Reserve
Bancpost (LF) Money Market Fund - Reserve

LU0670223279
LU0670223352
LU0670223519

Interamerican (LF) Money Market Fund - Reserve

LU0670223782
LU1102786917

Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) GLOBAL BOND FUND
(το «Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά
σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα,
αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα), που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική και είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε
κυβερνητικά και σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές. Η έκθεση σε
συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε νομίσματα αναδυομένων αγορών περιορίζεται στο 15% του καθαρού
ενεργητικού του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων
στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
Επιπρόσθετα, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς Ευρωπαϊκών
Τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα όπως και σε παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου
του.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και οι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένων και αγοράς καθώς και οι κίνδυνοι που
προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί
περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iii) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 70% Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years + 30% Merrill US
Treasuries Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
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Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους σε ομόλογα παγκοσμίως.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 1η Απριλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Bancpost (RON)

- Eurobank I

- Interamerican

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Bancpost
(RON) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμάνικο Λέι (RON).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

0.75%

1.5%

0%

1%

Bancpost
(RON)

Interamerican

Private
Banking
Class

2%

1.5%

1,5%

2%

1%

0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.
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Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα
«Έξοδα και Δαπάνες του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9. ISIN codes

Eurobank (LF) Global Bond Fund

LU0730413092

Eurobank I (LF) Global Bond Fund

LU0730413258

Bancpost (RON) (LF) Global Bond Fund

LU0730413688

Interamerican (LF) Global Bond Fund

LU0730413845

Private Banking Class (LF) Global Bond Fund

LU1102787055
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30– ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Eυρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου σε επιλεγμένες μετοχές, όπως αυτές περιγράφονται
παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και απόδοση μέσα από ένα
χαρτοφυλάκιο ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών η οποία
ξεκινά την 9η Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την 9 η
Νοεμβρίου 2022 (η «Περίοδος Επένδυσης»), ενώ ως ημερομηνία λήξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου
έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2022.
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς
το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετεχόντων σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεί α),
β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετεχόντων σε
αυτό:

Όνομα Εταιρίας
ENI SPA
BHP BILLITON PLC
SIEMENS AG-REG
COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN
BASF SE
HSBC HOLDINGS PLC
NESTLE SA-REG
RECKITT BENCKISER
GROUP PLC
L'OREAL
PPR
TESCO PLC
EXXON MOBIL CORP
SCHLUMBERGER LTD
GENERAL ELECTRIC CO
FEDEX CORP
INTL BUSINESS MACHINES
CORP
MICROSOFT CORP
APPLE INC
AMAZON.COM INC
YUM! BRANDS INC

Κλάδος
Oil & Gas
Mining
Miscellaneous Manufac.

Κωδικός Bloomberg
ENI IM Equity
BLT LN Equity
SIE GY Equity

Building Materials
Chemicals
Banks
Food

SGO FP Equity
BAS GY Equity
HSBA LN Equity
NESN VX Equity

Household Products/Wares
Cosmetics/Personal Care
Retail
Food
Oil & Gas
Oil & Gas Services
Miscellaneous Manufac.
Transportation

RB/ LN Equity
OR FP Equity
PP FP Equity
TSCO LN Equity
XOM US Equity
SLB US Equity
GE US Equity
FDX US Equity

Computers
Software
Computers
Internet
Retail

IBM US Equity
MSFT US Equity
AAPL US Equity
AMZN US Equity
YUM US Equity
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Υποκατάσταση μετοχής/ών σύμφωνα με εταιρική πράξη/εις δύναται να συμβεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως
εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
2η Περίοδος Αναφοράς:
3η Περίοδος Αναφοράς
4η Περίοδος Αναφοράς:
5η Περίοδος Αναφοράς:
6η Περίοδος Αναφοράς:
7η Περίοδος Αναφοράς:
8η Περίοδος Αναφοράς:
9η Περίοδος Αναφοράς:
10η Περίοδος Αναφοράς:

9 Νοεμβρίου 2012 – 11 Νοεμβρίου 2013
9 Νοεμβρίου 2012 – 10 Νοεμβρίου 2014
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2015
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2016
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2017
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2018
9 Νοεμβρίου 2012 – 11 Νοεμβρίου 2019
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2020
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2021
9 Νοεμβρίου 2012 – 9 Νοεμβρίου 2022

γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και
κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή
τους είναι υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Για τις ακόλουθες Περιόδους
Αναφοράς, το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές από τις προηγούμενες
Περιόδους Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές. Η απόδοση των δύο μετοχών
με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομενουσών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται και κλειδώνεται για
το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι
υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Η απόδοση των εναπομενουσών μη –
κλειδωμένων μετοχών του καλαθιού καταγράφεται επίσης στα τρέχοντα επίπεδα.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με
το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10 η ) Περίοδο Αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 20% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων
στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα παράγωγα εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια Ανταλλαγής
συνδεδεμένα με μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με σκοπό την επίτευξη του Επενδυτικού του Σκοπού. Το
αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AG; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal
Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs International .
Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης.
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Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, η διαδικασία αντικατάστασης μετοχής/ων ορίζεται από το/α Συμβόλαιο/α
Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
Περίοδο Επένδυσης με ένα νέο Επενδυτικό Σκοπό και Πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο
θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα Περίοδο
Επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία
επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.

1.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος αγοράς και
πιστωτικοί κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. ΄Αλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με
την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους,
καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους
σταθερού εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι
κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
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αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% S&P500 (SPX) + 25% Eurostoxx50 (SX5E) + 50% EMU Financial
Corporate Index, Senior & Secured (EBXS).

2.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

3.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2012. Κατά την διάρκεια αυτής
της μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις, που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που
ορίζονται στην ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά την διάρκεια της περιόδου έναρξης διαθέσεων, δεν θα υπάρξει προμήθεια.

4.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

5.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank
- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους, διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς, διαφέρουν από την μια Σειρά στην
άλλη ως ακολούθως:
Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης

Eurobank I
3,50%

Eurobank
4%
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Προμήθεια
εξαγοράς

2%

3%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

6.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δε μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιγράφονται στην ενότητα
“Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις,. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Best Performers
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers

LU0818611377
LU0818611450
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το
πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1. Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε
μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα
(συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο
αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το
Ελληνικό Δημόσιο, τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε Ευρωπαϊκά τραπεζικά χρεόγραφα καθώς και
εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και
την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό
μεγαλύτερο από το 35% του ενεργητικού του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού
Δημοσίου.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον τρόπο που τα έσοδα των Σειρών του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
διανέμονται και η Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διοικητικό
Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο παρόν.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένων, οι κίνδυνοι αγοράς, καθώς οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii),
(iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο κύριος κίνδυνος για τους μεριδιούχους του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η συγκέντρωση επενδύσεων σε
οντότητες που φέρουν Ελληνικό Πιστωτικό Κίνδυνο.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων,
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: BofA Merrill Lynch Greece Government Index.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
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4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που
επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)
Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 3η Ιουνίου 2013. Κατά τη διάρκεια της
μονοήμερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται
στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του
ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων
Υπάρχουν επί του παρόντος 4 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank

- Interamerican

- Eurobank I

- Private Banking Class

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
o

Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και
συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),

o

Όλες οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).

o

Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά
στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά
Αμοιβή Διαχείρισης
Προμήθεια εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

Interamerican

Private Banking
Class

1%
0%

2%
1%

2%
1%

2%
0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα Μερίδια των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες
Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:
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-

Προμήθεια διάθεσης:

Μέχρι 2%

-

Προμήθεια εξαγοράς:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια μετατροπής:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν
και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται
Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες:
-

Αμοιβή Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα:

Μέχρι 0,50% ετησίως

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται αναλυτικά στην
ενότητα «Έξοδα και Δαπάνες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές
επιβαρύνσεις,. Δεν προβλέπεται Αμοιβή Απόδοσης για το συγκεκριμένο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

9. ISIN codes
Eurobank (LF) Greek Corporate Bond Fund
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund
Interamerican (LF) Greek Corporate Bond Fund
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund

LU0939092168
LU0939092325
LU0939092754
LU1102787139
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το Παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου σε επιλεγμένες μετοχές, όπως αυτές περιγράφονται
παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και απόδοση μέσα από ένα
χαρτοφυλάκιο ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών, η οποία
ξεκινά την 20η Δεκεμβρίου 2013 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την
20η Δεκεμβρίου 2023 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς,
το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α),
β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετέχουσες σε
αυτό:

Όνομα Εταιρίας

Κλάδος

Κωδικός Bloomberg

KONINKLIJKE PHILIPS NV
DIAGEO PLC
BP PLC

Ηλεκτρονικά
Ποτά
Πετρέλαιο & αέριο

PHIA NA Equity
DGE LN Equity
BP/ LN Equity

FEDEX CORP
CHRISTIAN DIOR
HSBC HOLDINGS PLC
APPLE INC
SCHLUMBERGER LTD
BHP BILLITON PLC

Μεταφορές
Ένδυση
Τράπεζες
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Πετρέλαιο & αέριο - Υπηρεσίες
Εξορύξεις

FDX US Equity
CDI FP Equity
HSBA LN Equity
AAPL US Equity
SLB US Equity
BLT LN Equity

CISCO SYSTEMS INC
ALLIANZ SE-REG

Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλειες

CSCO US Equity
ALV GY Equity

INTL BUSINESS MACHINES CORP

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

IBM US Equity

GENERAL ELECTRIC CO

Βιομηχανικές κατασκευές

GE US Equity

NESTLE SA-REG

Τρόφιμα

NESN VX Equity

ENI SPA

Πετρέλαιο & αέριο

ENI IM Equity

EXXON MOBIL CORP
SIEMENS AG-REG
VOLKSWAGEN AG-PREF

Πετρέλαιο & αέριο
Βιομηχανικές κατασκευές
Αυτοκινητοβιομηχανίες

XOM US Equity
SIE GY Equity
VOW3 GY Equity

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

Φαρμακευτικές

BMY US Equity

MEDTRONIC INC

Προϊόντα Υγειονομικής
περίθαλψης

MDT US Equity
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Είναι δυνατή η αντικατάσταση μετοχής/ων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, σε περίπτωση εταιρικών
πράξεων.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως
εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
2η Περίοδος Αναφοράς:
3η Περίοδος Αναφοράς
4η Περίοδος Αναφοράς:
5η Περίοδος Αναφοράς:
6η Περίοδος Αναφοράς:
7η Περίοδος Αναφοράς:
8η Περίοδος Αναφοράς:
9η Περίοδος Αναφοράς:
10η Περίοδος Αναφοράς:

20 Δεκεμβρίου 2013 – 22 Δεκεμβρίου 2014
20 Δεκεμβρίου 2013 – 21 Δεκεμβρίου 2015
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2016
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2018
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2019
20 Δεκεμβρίου 2013 – 21 Δεκεμβρίου 2020
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2021
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2022
20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2023

γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και
κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή
τους είναι υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Για τις ακόλουθες Περιόδους
Αναφοράς, το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές από τις προηγούμενες
Περιόδους Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές. Η απόδοση των δύο μετοχών
με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομενουσών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται και κλειδώνεται για
το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι
υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Η απόδοση των εναπομενουσών μη –
κλειδωμένων μετοχών του καλαθιού καταγράφεται επίσης στα τρέχοντα επίπεδα.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με
το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10 η ) Περίοδο Αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- Πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 20% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων
στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
- Δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα παράγωγα εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια Ανταλλαγής
συνδεδεμένα με μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με σκοπό την επίτευξη του Επενδυτικού του Σκοπού. Το
αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου Ανταλλαγής έχει οριστεί η 5η
Ιανουαρίου 2024.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
Το/τα όνομα/ονόματα του/των Αντισυμβαλλομένου/Αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισης.
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Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, η διαδικασία αντικατάστασης μετοχής/ων ορίζεται από το/α Συμβόλαιο/α
Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
Περίοδο Επένδυσης με ένα νέο Επενδυτικό Σκοπό και Πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο
θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο, μετά τη λήξη της
Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα Περίοδο Επένδυσης, ή ότι θα
συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι
μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός
μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.
Μετά τη λήξη του Χρηματοοικονομικού Παραγώγου Μέσου και πριν ισχύσει οποιαδήποτε αλλαγή, τα στοιχεία
ενεργητικού του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αποτελούνται από ρευστά διαθέσιμα και μέσα χρηματαγοράς.

1.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος αγοράς και
πιστωτικοί κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. Άλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται
με την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους,
καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους
σταθερού εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι
κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
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Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% S&P500 (SPX) + 25% Eurostoxx50 (SX5E) + 50% EMU Financial
Corporate Index, Senior & Secured (EBXS).

2.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

3.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 11η Νοεμβρίου 2013. Κατά την διάρκεια αυτής
της μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις
διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που
ορίζονται στην ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης διαθέσεων δεν θα υπάρξει προμήθεια.

4.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

5.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank
- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μια Σειρά στην
άλλη, ως ακολούθως:
Σειρά

Eurobank I

Eurobank
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Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

3,50%

4%

2%

3%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

6.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περιγράφονται στην ενότητα
“Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις,. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Best Performers II

LU0983151795

Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II

LU0983151878
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένων μετοχών, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και με την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ενεργά διαχειριζόμενων
μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών, η οποία
ξεκινά την 7η Μαΐου 2014 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την 7η
Μαΐου 2024 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς,
το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α),
β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετέχουσες σε
αυτό:

Όνομα Εταιρίας

Κλάδος

ALLIANZ SE-REG

Ασφάλειες

APPLE INC

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

BHP BILLITON PLC

Εξορύξεις

BP PLC

Πετρέλαιο & Αέριο

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

Φαρμακευτικές

CHRISTIAN DIOR

Ένδυση

CISCO SYSTEMS INC

Τηλεπικοινωνίες

DIAGEO PLC

Ποτά

ENI SPA

Πετρέλαιο & Αέριο

EXXON MOBIL CORP

Πετρέλαιο & Αέριο

FEDEX CORP

Μεταφορές

GENERAL ELECTRIC CO

Βιομηχανικές Κατασκευές

HSBC HOLDINGS PLC

Τράπεζες

INTL BUSINESS MACHINES CORP

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

KONINKLIJKE PHILIPS NV
MEDTRONIC INC

Ηλεκτρονικά
Προϊόντα Υγειονομικής
Περίθαλψης

NESTLE SA-REG

Τρόφιμα

SCHLUMBERGER LTD

Πετρέλαιο & Αέριο – Υπηρεσίες
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Κωδικός
Bloomberg
ALV GY Equity
AAPL UW Equity
BLT LN Equity
BP/ LN Equity
BMY UN Equity
CDI FP Equity
CSCO UW Equity
DGE LN Equity
ENI IM Equity
XOM UN Equity
FDX UN Equity
GE UN Equity
HSBA LN Equity
IBM UN Equity
PHIA NA Equity
MDT UN Equity
NESN VX Equity
SLB UN Equity

SIEMENS AG-REG

Βιομηχανικές Κατασκευές

VOLKSWAGEN AG-PREF

Αυτοκινητοβιομηχανίες

SIE GY Equity
VOW3 GY Equity

Είναι δυνατή η αντικατάσταση μετοχής/ων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, σε περίπτωση εταιρικών
πράξεων.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως
εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
2η Περίοδος Αναφοράς:
3η Περίοδος Αναφοράς
4η Περίοδος Αναφοράς:
5η Περίοδος Αναφοράς:
6η Περίοδος Αναφοράς:
7η Περίοδος Αναφοράς:
8η Περίοδος Αναφοράς:
9η Περίοδος Αναφοράς:
10η Περίοδος Αναφοράς:

7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014
7 Μαΐου 2014

– 7 Μαΐου 2015
– 9 Μαΐου 2016
– 8 Μαΐου 2017
– 8 Μαΐου 2018
– 7 Μαΐου 2019
– 7 Μαΐου 2020
– 7 Μαΐου 2021
– 9 Μαΐου 2022
– 8 Μαΐου 2023
– 7 Μαΐου 2024

γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και
κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Για κάθε μία από τις υπόλοιπες
Περιόδους Αναφοράς: 1) το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές των
προηγουμένων Περιόδων Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές, 2) η απόδοση
των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομεινασών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται
και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με
το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10η ) Περίοδο Αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- Πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 20% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων
στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
- Δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα παράγωγα εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια Ανταλλαγής
συνδεδεμένα με μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με σκοπό την επίτευξη του Επενδυτικού του Σκοπού. Το
αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου Ανταλλαγής έχει οριστεί η 14 η Μαΐου
2024.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
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Το/τα όνομα/ονόματα του/των Αντισυμβαλλομένου/Αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιόγραφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, η διαδικασία αντικατάστασης μετοχής/ων ορίζεται από το/α Συμβόλαιο/α
Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
Περίοδο Επένδυσης με ένα νέο Επενδυτικό Σκοπό και Πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο
θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο, μετά τη λήξη της
Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα Περίοδο Επένδυσης, ή ότι θα
συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι
μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός
μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.
Μετά τη λήξη του Χρηματοοικονομικού Παραγώγου Μέσου και πριν ισχύσει οποιαδήποτε αλλαγή, τα στοιχεία
ενεργητικού του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αποτελούνται από ρευστά διαθέσιμα και μέσα χρηματαγοράς.

3.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος αγοράς και
πιστωτικοί κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. Άλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται
με την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους,
καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους
σταθερού εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι
κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
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Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό

της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% S&P500 (SPX) + 25% Eurostoxx50 (SX5E) + 50% EMU Financial
Corporate Index, Senior & Secured (EBXS).

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

5.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 17η Μαρτίου 2014. Κατά την διάρκεια αυτής της
μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που ορίζονται στην
ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης διαθέσεων δεν θα υπάρξει προμήθεια.

6.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank
- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).
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Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μια Σειρά στην
άλλη, ως ακολούθως:
Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

3,50%

4%

2%

3%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περιγράφονται στην ενότητα
“Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις,. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Best Performers III Fund

LU1041582344

Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund

LU1041586410
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS IV
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με το
Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
1.

Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2.

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

2.1. Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια
συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένων μετοχών, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική
Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και με την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ενεργά διαχειριζόμενων
μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών, η οποία
ξεκινά την 8η Ιουλίου 2014 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την 8η
Ιουλίου 2024 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς,
το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α),
β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετέχουσες σε
αυτό:

Όνομα Εταιρίας

Κλάδος

ALLIANZ SE-REG

Ασφάλειες

APPLE INC

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

BHP BILLITON PLC

Εξορύξεις

BP PLC

Πετρέλαιο & Αέριο

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

Φαρμακευτικές

CHRISTIAN DIOR

Ένδυση

CISCO SYSTEMS INC

Τηλεπικοινωνίες

DIAGEO PLC

Ποτά

ENI SPA

Πετρέλαιο & Αέριο

EXXON MOBIL CORP

Πετρέλαιο & Αέριο

FEDEX CORP

Μεταφορές

GENERAL ELECTRIC CO

Βιομηχανικές Κατασκευές

HSBC HOLDINGS PLC

Τράπεζες

INTL BUSINESS MACHINES CORP

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

KONINKLIJKE PHILIPS NV
MEDTRONIC INC

Ηλεκτρονικά
Προϊόντα Υγειονομικής
Περίθαλψης

NESTLE SA-REG

Τρόφιμα

SCHLUMBERGER LTD

Πετρέλαιο & Αέριο – Υπηρεσίες
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Κωδικός
Bloomberg
ALV GY Equity
AAPL UW Equity
BLT LN Equity
BP/ LN Equity
BMY UN Equity
CDI FP Equity
CSCO UW Equity
DGE LN Equity
ENI IM Equity
XOM UN Equity
FDX UN Equity
GE UN Equity
HSBA LN Equity
IBM UN Equity
PHIA NA Equity
MDT UN Equity
NESN VX Equity
SLB UN Equity

SIEMENS AG-REG

Βιομηχανικές Κατασκευές

VOLKSWAGEN AG-PREF

Αυτοκινητοβιομηχανίες

SIE GY Equity
VOW3 GY Equity

Είναι δυνατή η αντικατάσταση μετοχής/ων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, σε περίπτωση εταιρικών
πράξεων.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως
εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς:
2η Περίοδος Αναφοράς:
3η Περίοδος Αναφοράς
4η Περίοδος Αναφοράς:
5η Περίοδος Αναφοράς:
6η Περίοδος Αναφοράς:
7η Περίοδος Αναφοράς:
8η Περίοδος Αναφοράς:
9η Περίοδος Αναφοράς:
10η Περίοδος Αναφοράς:

8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014
8 Ιουλίου 2014

– 8 Ιουλίου 2015
– 8 Ιουλίου 2016
– 10 Ιουλίου 2017
– 9 Ιουλίου 2018
– 8 Ιουλίου 2019
– 8 Ιουλίου 2020
– 8 Ιουλίου 2021
– 8 Ιουλίου 2022
– 10 Ιουλίου 2023
– 8 Ιουλίου 2024

γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και
κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Για κάθε μία από τις υπόλοιπες
Περιόδους Αναφοράς: 1) το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές των
προηγουμένων Περιόδων Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές, 2) η απόδοση
των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομεινασών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται
και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με
το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10η ) Περίοδο Αναφοράς
(το «Αποτέλεσμα»).
2.2. Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:
- Πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, χρεόγραφα, τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 20% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων
στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
- Δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα παράγωγα εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια Ανταλλαγής
συνδεδεμένα με μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and
Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με σκοπό την επίτευξη του Επενδυτικού του Σκοπού. Το
αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων του με την απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού
Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου Ανταλλαγής έχει οριστεί η 16 η Ιουλίου
2024.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω
πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.;
Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC,
Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co
International PLC.
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Το/τα όνομα/ονόματα του/των Αντισυμβαλλομένου/Αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια
Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος/οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά
που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση της
«Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».
Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου
του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional
amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη
συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων
Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη
τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
Συμβόλαια Ανταλλαγής.
Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του
εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών
αξιόγραφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων).
Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων, η διαδικασία αντικατάστασης μετοχής/ων ορίζεται από το/α Συμβόλαιο/α
Ανταλλαγής.
Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των
ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», εάν το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα
Περίοδο Επένδυσης με ένα νέο Επενδυτικό Σκοπό και Πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο
θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο, μετά τη λήξη της
Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα Περίοδο Επένδυσης, ή ότι θα
συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι
μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός
μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.
Μετά τη λήξη του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου και πριν ισχύσει οποιαδήποτε αλλαγή, τα στοιχεία
ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αποτελούνται από ρευστά διαθέσιμα και μέσα χρηματαγοράς.

3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Οι κυρίως κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος αγοράς και
πιστωτικοί κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το
γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. Άλλοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται
με την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους,
καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους
σταθερού εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες
εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι
κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα
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Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του
Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που
αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του
αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της
μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου
γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό –
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 25% S&P500 (SPX) + 25% Eurostoxx50 (SX5E) + 50% EMU Financial
Corporate Index, Senior & Secured (EBXS).

4.

Προφίλ Επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν
μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις διεθνείς μετοχικές
αγορές.

5.

Περίοδος Αρχικής Προσφοράς

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα είναι η 6η Ιουνίου 2014. Κατά την διάρκεια αυτής της
μονοήμερης περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, που ορίζονται στην
ενότητα 6.2, στο σημείο Ι του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης διαθέσεων δεν θα υπάρξει προμήθεια.

6.

Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

7.

Σειρές Μεριδίων

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαθέσιμες σειρές μεριδίων του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank
- Eurobank I

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα
επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (taxe d’ abonnement).
Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR).
Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μια Σειρά στην
άλλη, ως ακολούθως:
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Σειρά
Αμοιβή
Διαχείρισης
Προμήθεια
εξαγοράς

Eurobank I

Eurobank

3,50%

4%

2%

3%

Όλα τα μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που
προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 “Πολιτική Διανομής Μερισμάτων” του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

8.

Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου
-

Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4%

-

Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Προμήθεια Μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που
καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που
ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
-

Αμοιβές Διαχείρισης:

Βλ. Πίνακα ανωτέρω

-

Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περιγράφονται στην ενότητα
“Έξοδα και Δαπάνες του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, που περιλαμβάνουν για
παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλαγματικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικών
συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις,. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί
της πραγματοποιηθείσας απόδοσης.

9.

ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Best Performers IV Fund
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers IV Fund
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LU1069521752
LU1069522214

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (LF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) (εφεξής «Αμοιβαίο Κεφάλαιο LF») διατίθενται στην Ελλάδα μέσω του
δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Eurobank»). Επιπροσθέτως των
αναφερομένων στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου LF, σχετικώς με τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα αναφέρονται συμπληρωματικώς τα ακόλουθα:

Α. Απόκτηση Μεριδίων
Πριν από την υποβολή αίτησης για την απόκτηση μεριδίων, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει δωρεάν, από
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω καταστήματα, το Έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου LF. Μπορεί επιπλέον να ζητήσει και να παραλάβει, επίσης δωρεάν, το Ενημερωτικό Δελτίο, τον
Κανονισμό και τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες ή εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη
του τα ανωτέρω, πρέπει να υποβάλει στην Eurobank αίτηση για την απόκτηση μεριδίων συγκεκριμένου επενδυτικού
τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου LF (εφεξής «LF Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και να καταβάλει το ποσό που
απαιτείται για την απόκτηση των μεριδίων ορίζοντας πληρεξούσιο/ους εκπροσώπησης, εφόσον το επιθυμεί. Την
ανωτέρω αίτηση η Eurobank διαβιβάζει στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. (η οποία έχει δικαίωμα να
αποδέχεται αιτήσεις απόκτησης μεριδίων LF Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων) και καταθέτει το εισπραχθέν ποσό στον
λογαριασμό του LF Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια διατίθενται στην τιμή διάθεσης που ισχύει κατά την ημέρα
υποβολής στην Eurobank της ανωτέρω αίτησης, εφόσον αυτή είναι πλήρως εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο Λουξεμβούργο (εφεξής «Κοινή Εργάσιμη Ημέρα»), άλλως στην τιμή διάθεσης που θα ισχύει
την πρώτη Κοινή Εργάσιμη Ημέρα. Η τιμή διάθεσης υπολογίζεται κάθε Κοινή Εργάσιμη Ημέρα ισούται με την
καθαρή τιμή του μεριδίου του LF Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ημέρας πλέον τυχόν προμήθειας διάθεσης και
δημοσιεύεται στον ελληνικό ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας.

Β. Εξαγορά Μεριδίων
Για την εξαγορά μεριδίων, ο μεριδιούχος πρέπει να υποβάλει στην Eurobank αίτηση εξαγοράς. Εφόσον επιθυμεί την
εξαγορά μερικών μόνο μεριδίων (μερική εξαγορά), στην ανωτέρω αίτηση ορίζει είτε τον ακριβή αριθμό των μεριδίων
που επιθυμεί να εξαγοραστούν είτε το ποσό που επιθυμεί να εισπράξει από την εξαγορά. Την ανωτέρω αίτηση η
Eurobank διαβιβάζει στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A., η οποία αποδέχεται τις αιτήσεις εξαγοράς
μεριδίων LF Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς που ισχύει κατά την ημέρα
υποβολής στην Eurobank της ανωτέρω αίτησης, εφόσον αυτή είναι Κοινή Εργάσιμη Ημέρα, άλλως στην τιμή εξαγοράς
που θα ισχύει την πρώτη Κοινή Εργάσιμη Ημέρα. Η τιμή εξαγοράς υπολογίζεται κάθε Κοινή Εργάσιμη Ημέρα, ισούται
με την καθαρή τιμή του μεριδίου του LF Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ημέρας μείον τυχόν προμήθεια
εξαγοράς και δημοσιεύεται στον ελληνικό ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας. Η αξία των εξαγορασθέντων
μεριδίων καταβάλλεται στον μεριδιούχο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησής του για
την εξαγορά, εφόσον αυτή είναι Κοινή Εργάσιμη Ημέρα, άλλως από την πρώτη Κοινή Εργάσιμη Ημέρα.

Γ. Μετατροπή Μεριδίων
Για την μετατροπή μεριδίων ενός LF Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μερίδια άλλου LF Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο
μεριδιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση μετατροπής. Εφόσον επιθυμεί τη μετατροπή μερικών μόνο μεριδίων (μερική
μετατροπή), στην ανωτέρω αίτηση ορίζει είτε τον ακριβή αριθμό των μεριδίων που επιθυμεί να μετατραπούν είτε το
ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των μετατρεπόμενων μεριδίων. Την ανωτέρω αίτηση η Eurobank διαβιβάζει
στην Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A., η οποία έχει δικαίωμα να αποδέχεται αιτήσεις μετατροπής μεριδίων
LF Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η μετατροπή πραγματοποιείται με βάση την καθαρή τιμή του μεριδίου καθενός από
τα συμμετέχοντα στη μετατροπή LF Υπό-Αμοιβαία Κεφαλαία που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής στην Eurobank
της ανωτέρω αίτησης (μείον τυχόν προμήθεια μετατροπής), εφόσον αυτή είναι Κοινή Εργάσιμη Ημέρα, άλλως στην
καθαρή τιμή που θα ισχύει την πρώτη Κοινή Εργάσιμη Ημέρα. Η καθαρή τιμή υπολογίζεται κάθε Κοινή Εργάσιμη
Ημέρα και δημοσιεύεται στον ελληνικό ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας.

Δ. Φορολογικό Καθεστώς
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου LF καθώς και η πρόσθετη αξία
που αποκτούν οι μεριδιούχοι του από την εξαγορά των μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης απαλλάσσονται
από το φόρο εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση του εισοδήματος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι
επενδυτές εξαρτάται από τη φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκειται κάθε επενδυτής. Οι επενδυτές, σε περίπτωση
που έχουν αμφιβολίες ως προς τη φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, οφείλουν να ζητούν συμβουλές ή/και
πληροφορίες από το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 – ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο : Fond Commun de Placement (FCP)
Αμοιβή Διαχείρισης : Management Fee
Αμοιβή Θεματοφύλακα : Depository Fee
Διανομέας : Distributor
Διαχειριστής Επενδύσεων : Investment Manager
Εταιρεία Διαχείρισης : Fund Management Company
Επιτρεπόμενες Επενδύσεις : Eligible Assets
Eποπτικές Αρχές Λουξεμβούργου : CSSF
Εργάσιμη Ημέρα : Business Day simultaneously in Lux and Greece
Ημέρα μετατροπής : Conversion Day
Ημέρας Αποτίμησης : Valuation Day
Θεματοφύλακας : Custodian
Καθαρή Αξία Μεριδίου : Net Asset Value per Unit
Κανονισμός Λειτουργίας : Management Regulations
Μερίδια : Units
Μεριδιούχοι : Unit holders
Νόμισμα Αναφοράς : Reference Currency
ΟΟΣΑ : OECD
Ορκωτοί Ελεγκτές : Auditors
ΟΣΕΚΑ : UCITS
Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) : Initial Offering Period
Προμήθεια Διάθεσης : Sales Charge
Προμήθεια Εξαγοράς : Redemption Charge
Προμήθεια Μετατροπής: Conversion Charge
Σειρά Μεριδίων : Class
Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων : Registrar & Transfer Agent
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο : Sub Fund
Υπό-Διαχειριστής Επενδύσεων : Sub Investment Manager
Φορέας Διοίκησης : Administrative Agent
Φορέας Πληρωμών Λουξεμβούργου : Paying Agent for Luxembourg
Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων : Cut-off Time
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