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AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ 

NBGAΜ ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ - Μετοχικό Εσωτερικού  

Κανονισµός 

 

 

AΡΘΡΟ 1.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  

 

1.  Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
(πρώην ∆ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ανώνυµος Εταιρεία), στο 
εξής καλούµενη “Εταιρεία”, έχει ως σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και επιπροσθέτως τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη 
φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. Το 
µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς 
καταβεβληµένο.  

2.  Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως 
ισχύει, και τηρεί τους λογαριασµούς διαχειρίσεώς του.  

3.  Η Εταιρεία µπορεί να διαθέτει µερίδια του ΟΣΕΚΑ απευθείας ή/και µέσω πιστωτικών 
ιδρυµάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, Ε.Π.Ε.Υ. και ανωνύµων 
εταιρειών επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆). 

4.  Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Ο 
Θεµατοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και στους µεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ για 
κάθε ζηµιά που υφίστανται από την υπαίτια µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του.  

5.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και η Εταιρεία ενεργούν µε 
τρόπο ανεξάρτητο αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ και 
σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισής τους.  

6.  α) Ο θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να 
ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον µήνες νωρίτερα. Ο νέος 
θεµατοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηµα της 
Εταιρείας. Ο θεµατοφύλακας µπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτηµα της 
Εταιρείας, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

  β) Μετά την έγκριση του νέου θεµατοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του 
παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Ο θεµατοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η 
αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη 
των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα. 

  γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεµατοφύλακα, η Εταιρεία οφείλει να   
ενηµερώσει αµελλητί τους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σχετικά µε την 
ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα, µέσω σταθερού µέσου και 
αναρτώντας τη σχετική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  Ο ΟΣΕΚΑ 
 
1.  Ο ΟΣΕΚΑ «NBGAΜ ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ - Μετοχικό Εσωτερικού», έχει τη µορφή 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
4 του Ν. 4099/2012, στο εξής καλούµενο «Αµοιβαίο Κεφάλαιο». 
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2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε από την Εταιρεία το έτος 2009 µε αρχικό ενεργητικό 
3.000.000,00€ και καθαρή τιµή µεριδίου κατά τον χρόνο συστάσεως του, Ευρώ 1/100 της 
τιµής του Γενικού ∆είκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και διέπεται από τις διατάξεις 
του Ν.4099/2012, όπως ισχύει, και τον παρόντα Κανονισµό.  

3.  Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, µέσα 
χρηµαταγοράς και µετρητά και δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα 
δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από 
την Εταιρεία.  

4.  Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας.  

5.  Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους 
µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. 

6.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 77 του Ν.4099/2012, η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, υποβάλλονται στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθενται στους επενδυτές µε τον τρόπο που καθορίζεται 
στο ενηµερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Η 
ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) µηνών 
από τη λήξη κάθε χρήσης  και η εξαµηνιαία έκθεση εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του 
εξαµήνου.  

7.  Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της 
Εταιρείας ή του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

8.  Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ενδεικτικά, 
πράξη σύστασης, εισφορά κεφαλαίου, διάθεση και εξαγορά µεριδίων, πρόσθετη αξία) 
ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  

9. α)  Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Εταιρεία 
και τον Θεµατοφύλακα, και εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κατόπιν ελέγχου της νοµιµότητας των τροποποιήσεων και υπό την 
προϋπόθεση ότι λαµβάνεται επαρκής µέριµνα για την προστασία των µεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ισχύει έναντι των µεριδιούχων από την γνωστοποίηση σε 
αυτούς των τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και επιπλέον γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε µεριδιούχο µε σταθερό 
µέσο.  

 β)  Οι τροποποιήσεις του Κανονισµού δεσµεύουν τους µεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο 
έχουν το δικαίωµα, εντός τριών (3) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση του 
στοιχείου α) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, να ζητήσουν την εξαγορά των 
µεριδίων τους µε βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.  

 γ)  Επιτρέπεται η διασυνοριακή και εγχώρια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 44 έως και 55 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.  

 δ)  Επιτρέπεται η διάσπαση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε περισσότερα αµοιβαία 
κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. 

10.  Επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην 
Ελλάδα των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στο 
άρθρο 88 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

1.  Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του 
Γενικού ∆είκτη Τιµών (Αthex General Index) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής 
«∆είκτης») και η επίτευξη της απόδοσης του ∆είκτη. 
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2.  Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καθαρού ενεργητικού του στις εκάστοτε 
περιλαµβανόµενες στον ∆είκτη µετοχές και σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε 
υποκείµενη αξία: (α) τον ∆είκτη, (β) τις µετοχές που περιλαµβάνονται στο ∆είκτη, (γ) 
άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν µεγάλο συντελεστή συσχέτισης µε το ∆είκτη.  

 Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
µε σκοπό την κάλυψη ή τη µείωση (αντιστάθµιση) του κινδύνου των στοιχείων που 
συνθέτουν τον ∆είκτη. 

 Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων, το υπόλοιπο ποσοστό του καθαρού ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε στοιχεία που αποτελούν επιτρεπόµενες 
επενδύσεις, σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στο άρθρο 59 – «Επιτρεπόµενες 
επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ» του Ν. 4099/2012. 

3.  Η µέθοδος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχει ως στόχο   την 
ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και της απόδοσης του ∆είκτη και σε κάθε περίπτωση τη διασφάλιση µη 
υπέρβασης κατά πάντα χρόνο του µεγαλύτερου ορίου µεταξύ 0,01 και του 5% της 
τυπικής απόκλισης του ∆είκτη για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Η επιδιωκόµενη µέγιστη 
διαφορά µεταξύ της απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της απόδοσης του Γενικού 
∆είκτη (General Index) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι η µικρότερη δυνατή. 

4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές που επιθυµούν να 
επενδύσουν στις εταιρείες που απαρτίζουν τον ∆είκτη, στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις, 
αποδεχόµενοι τις διακυµάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηµατιστηριακές αγορές και τον 
αυξηµένο κίνδυνο για απώλεια κεφαλαίου.  

5.   Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να επενδύεται, στο πλαίσιο του σκοπού 
του (άρθρο 3), σε στοιχεία που αποτελούν επιτρεπόµενες επενδύσεις, σύµφωνα µε τα 
σχετικώς οριζόµενα στο άρθρο 59 – «Επιτρεπόµενες επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ» του Ν. 
4099/2012. 

1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) 
του καθαρού ενεργητικού του στις εκάστοτε περιλαµβανόµενες στον ∆είκτη µετοχές και σε 
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία: (α) τον ∆είκτη, (β) τις µετοχές που 
περιλαµβάνονται στο ∆είκτη, (γ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν µεγάλο συντελεστή 
συσχέτισης µε το ∆είκτη.  

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε 
σκοπό την κάλυψη ή τη µείωση (αντιστάθµιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν 
τον ∆είκτη. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012 και µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4099/2012, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, του 
οποίου η επενδυτική πολιτική, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, συνίσταται στην 
αναπαραγωγή της σύνθεσης του συγκεκριµένου ∆είκτη µετοχών, επιτρέπεται να τοποθετεί 
µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές ή/και οµολογίες του 
ίδιου εκδότη, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 

 α)  η σύνθεση του ∆είκτη είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη, 

 β)  ο ∆είκτης αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς 
και 
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 γ)  ο ∆είκτης δηµοσιεύεται καταλλήλως. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να αυξάνει σε τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) το ως άνω όριο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, 
ιδίως στις εποπτευόµενες αγορές στις οποίες ορισµένες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς 
έχουν σηµαντική βαρύτητα. Η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται µόνο για έναν εκδότη. 

3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ή παραστατικούς 
τίτλους αυτών. 

4.   Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιµα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
 

1.  Η Εταιρεία αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρο 11 του Ν. 4099/2012) και λογιστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

2. α) Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του 
καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες 
της Εταιρείας, του θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα 
των υποχρεωτικών από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που 
διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας. Με εξαίρεση τις 
υποχρεωτικές από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δηµοσίευση 
σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε έξοδα της εταιρείας διαχείρισης του. 

 β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων 
του. Η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται 
να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του µεριδίου του κατά το 
ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. 

3.  Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η καθαρή 
τιµή µεριδίου, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς µεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιµη 
ηµέρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή/και των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου τυχόν επιπρόσθετα απαιτείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγµή σε ίσης αξίας  ονοµαστικά 
µερίδια ή, εφόσον τα µερίδια δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά και σε ονοµαστικά 
κλάσµατα µεριδίου. Ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων αυξάνεται µε την έκδοση και 
διάθεση νέων ή µειώνεται µε την εξαγορά και ακύρωση µεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί.  

Η αρχική τιµή εκδόσεως ενός µεριδίου ορίστηκε στα Ευρώ 1/100 της τιµής του ∆είκτη.  

 Η δηµιουργία και εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν αιτήσεων συµµετοχής 
και εξαγοράς που υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την 
Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του 
Ν. 4099/2012, πραγµατοποιείται βάσει µίας ελάχιστης ποσότητας µεριδίων που καθορίζεται σε 
25.000 µερίδια (creation unit). 
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 Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώριση των αντίστοιχων 
µεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων, κατά περίπτωση, στο Σύστηµα 
Άυλων Τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων ή σε 
ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας, η τήρηση του οποίου µπορεί να ανατεθεί από την 
Εταιρεία σε τρίτο, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.  

Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από έναν 
δικαιούχο µετά από έγγραφη δήλωσή τους και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5638/32 
“περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό”. 

Εξαιρουµένων των µεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά, τα µερίδια 
µεταβιβάζονται µόνο αιτία θανάτου του δικαιούχου, εν ζωή δε µόνο µεταξύ συζύγων και 
συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθµού. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό 
αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω.  

Τα µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που εφαρµόζονται επί µετοχών 
εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά, όταν πρόκειται για ΟΣΕΚΑ του άρθρου 88 του Ν. 
4099/2012. Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης 
στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο  της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 4099/2012 σχετικά 
µε µερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά.   
 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ  

 

1. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού, για τη 
συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση µεριδίων του από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόµενο, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την Εταιρεία ή προς τα 
εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς 
οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, η χορήγηση του εντύπου 
«Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 82 του Ν. 4099/2012 καθώς και η ολοσχερής καταβολή χρηµατικού ποσού ή 
η αντίστοιχη εισφορά σε είδος υποκείµενων κινητών αξιών του ∆είκτη, που το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αναπαράγει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και 
τα ειδικότερα οριζόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εισαγωγής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η 
υποβολή της αίτησης γίνεται µε τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των 
στοιχείων του υποψήφιου επενδυτή. 

Η Εταιρεία δικαιούται να αποδεχθεί την αίτηση κατά την ηµέρα υποβολής της, η δε τιµή 
διάθεσης των µεριδίων προσδιορίζεται µε βάση την αξία του µεριδίου την ηµέρα 
υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των µεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 11 του Ν. 4099/2012 και του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού.  

2. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστώσεως σε βάρος του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου κατά τη διάθεση µεριδίων. 
 

3. Η Εταιρεία παραδίδει δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές, κατόπιν αιτήµατός τους, 
το ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κανονισµό του και την τελευταία  
ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ  

 

1.  α)  Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία 
είναι υποχρεωµένη, ύστερα από αίτηση του µεριδιούχου να προβαίνει σε εξαγορά 
µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιµή εξαγοράς των µεριδίων κατά την ηµέρα 
υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο 
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άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού, αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην Εταιρεία ή 
στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα 
σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 µε τρόπο, ο 
οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του µεριδιούχου. Οι αιτήσεις 
εξαγοράς περιλαµβάνουν απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθµό των 
creation units που προσφέρονται για εξαγορά.  

 β)  Το αντίτιµο των εξαγοραζοµένων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο το 
αργότερο µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς 
σε κινητές αξίες, κατά την αναλογία του ∆είκτη που αναπαράγει το Αµοιβαίο 
Κεφαλαίο, ή σε µετρητά, κατά  τα ειδικότερα οριζόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εισαγωγής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

  
2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συµφέρον των 

µεριδιούχων, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας και σχετικής άδειας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών. Η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων µπορεί να 
παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η 
λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου τυχόν 
επιπρόσθετα απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Στην 
ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σηµείο της λήξης 
της.   

 Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή 
από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς.  

 Εάν διατίθενται µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλα κράτη – µέλη, η Εταιρεία 
γνωστοποιεί άµεσα την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των µεριδίων ή τη λήξη 
της ισχύος της ή την ανάκλησή της στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών αυτών.  

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη απόφασή της 
δύναται να αναστέλλει την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.  

 Η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών- µελών στα 
πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥΣ 

  
 
1.  Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε τις παρακάτω προµήθειες:  

 i)  Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 
1,5% επί της αξίας των µεριδίων.  

 ii)  Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 
1,5% επί της αξίας των µεριδίων.  

2. Το Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται µε τις παρακάτω προµήθειες, 
αµοιβές και λοιπά έξοδα:  

 i)  Προµήθεια διαχείρισης που ανέρχεται µέχρι 1,00% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των 
ηµερήσιων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως 
αυτό αποτιµάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού. Η 
προµήθεια διαχείρισης λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στην Εταιρεία σε 
µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό 
θεώρηση µήνα.  
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 Στην προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας, η αµοιβή του 
συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που τους 
έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα.  

 ii)  Προµήθεια θεµατοφυλακής που ανέρχεται µέχρι 0,20% ετησίως, υπολογιζόµενη επί 
των ηµερησίων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η 
προµήθεια θεµατοφυλακής λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στον 
Θεµατοφύλακα σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που 
έπεται του υπό θεώρηση µήνα.  

  Στην προµήθεια Θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η αµοιβή 
του Θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που τυχόν έχει στη φύλαξή 
του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  

  Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει, µε προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, τη φύλαξη του συνόλου ή 
µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα 
(άρθρο 36, παρ. 3 του Νόµου  4099/2012, όπως ισχύει). 

 iii)  Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4099/212, 
όπως ισχύει η οποία λογίζεται ηµερησίως και καταβάλλεται ανά εξάµηνο. 

 iv)  Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και λογίζονται εφάπαξ κατά την ηµέρα συναλλαγής.  

 v)  Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 4099/2012 που 
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  

 vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των 
µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

 vii)  Εισφορές - τέλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

  

Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και µερίσµατα, δύναται να 
επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως 
αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης, που βαρύνουν το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να 
επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Εταιρείας, 
µετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζηµιών που έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. 
Η διανοµή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι µεριδίων την τελευταία ηµέρα 
του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη.  

Η διανοµή των κερδών θα γίνεται εντός 3 µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ 

 
 
1. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου το καθαρό ενεργητικό του διανέµεται από 
τον θεµατοφύλακα κατ` εντολή της Εταιρείας. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανοµής του 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από 
την Εταιρεία, τον Θεµατοφύλακα και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην 
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ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα σηµεία διάθεσης των µεριδίων του. 

2.  Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των µεριδίων του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη σύγκληση της Συνελεύσεως των 
µεριδιούχων για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ. 
Η Εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των µεριδιούχων, το αργότερο εντός 
τριάντα ηµερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. 

3. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία 
αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόµενα εδάφια, µειωθεί κατά πέντε δέκατα (5/10), 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία να συγκαλέσει συνέλευση 
των µεριδιούχων του µε θέµα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ηµέρα 
κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του 
καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) 
τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό της 
αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριµήνου. Με την απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το δικαίωµα εξαγοράς µεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων.  

  

 

 
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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K.ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ 
Προϊσταµένη 

Τµήµατος  

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Μ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
Υποδιευθυντής ∆ικτύων, 
Πελατείας & Marketing 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ  ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 


