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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Αγαπητέ μεριδιούχε,
Καθώς η έκτακτη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου 2017 δεν μπόρεσε να λάβει έγκυρη απόφαση
επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης ελλείψει απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί δια της
παρούσης να ψηφίσετε για τις αλλαγές στο καταστατικό (το «Καταστατικό») της JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») στην επανασυγκαλούμενη έκτακτη γενική συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Διοικητικό Συμβούλιο») προτείνει αλλαγές στο Καταστατικό
που:






Αφορούν τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη πληρωμή εγγραφών
Αφορούν διατάξεις για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση, τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή
κατηγοριών μεριδίων
Αφορούν διατάξεις για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Εναρμονίζονται με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και
Είτε είναι γενικού, επουσιώδους χαρακτήρα είτε ευθυγραμμίζουν το Καταστατικό με τις τρέχουσες πρακτικές της
αγοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές και την αιτιολογία αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο
ακολουθούν πιο κάτω.
Κίνδυνοι που συνδέονται με τη μη πληρωμή εγγραφών
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας με στόχο τον περιορισμό
του κινδύνου που συνδέεται με τη μη πληρωμή εγγραφών.
Για τους επενδυτές που προχωρούν σε εγγραφή για μερίδια στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα μερίδιά τους εκδίδονται πριν τον
χρηματικό διακανονισμό, κάτι που αποτελεί κοινή πρακτική του κλάδου. Η Εταιρεία Διαχείρισης προχωρεί σε συμβατικό
διακανονισμό με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού ακόμα και εάν δεν έχει
εισπράξει τα εκκαθαρισμένα κεφάλαια από τον επενδυτή. Το όφελος από αυτόν τον διακανονισμό για τους επενδυτές
είναι ότι τα στοιχεία ενεργητικού επενδύονται στην αγορά άμεσα, κάτι που επιτρέπει στον διαχειριστή επενδύσεων να
διαχειρίζεται αποδοτικά τις εγγραφές και εξαγορές καθιστώντας σίγουρες τις ταμειακές ροές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού και του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») προκειμένου να εμπεριέχουν διατάξεις που προβλέπουν ότι παρόλο που τα
μερίδια εκδίδονται άμα τη αποδοχή του αιτήματος εγγραφής, η έκδοση αυτή γίνεται υπό την αίρεση ότι το τίμημα της
αγοράς εισπράττεται από τον επενδυτή. Μέχρι την καταβολή του ποσού, τα μερίδια θα είναι ενεχυριασμένα υπέρ του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη είσπραξης του τιμήματος αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή η Εταιρεία
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Διαχείρισης θα έχουν το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και επιβολής των
δικαιωμάτων ενεχυρίασης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών που περιγράφονται στο άρθρο 6 του
Καταστατικού. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 6, σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς υπερβαίνει
το αρχικό τίμημα αγοράς, η διαφορά θα παρακρατείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενώ σε περίπτωση που το προϊόν
εξαγοράς ή τυχόν ποσά που ανακτώνται επιτυχώς από τον επενδυτή υπολείπονται του τιμήματος αγοράς, το έλλειμμα
θα επιβαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μπορείτε να ανατρέξετε στο σημείο 1 πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.
Διατάξεις για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση ή τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών
μεριδίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αλλαγές στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να αποφασίζει την
εκκαθάριση, αναδιάρθρωση ή συγχώνευση κατηγοριών μεριδίων ή υπο-κεφαλαίων, συγκεκριμένα εάν οι νόμοι και οι
κανονισμοί που ισχύουν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιοδήποτε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή κατηγορία μεριδίων
του ή τα συμφέροντα των μεριδιούχων δικαιολογούν αυτήν την ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί αυτές τις
εξουσίες μόνο σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό εάν θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των
μεριδιούχων συνολικά. Μπορείτε να ανατρέξετε στο σημείο 2 πιο κάτω.

Διατάξεις για τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του παρόντος, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΜ»), προτείνεται προς ψήφιση μία ενιαία απόφαση για τον
συνολικό επαναδιορισμό όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να
τροποποιήσει τα σχετικά άρθρα του καταστατικού έτσι ώστε να προτείνονται συνδυαστικά σε κάθε ετήσια ΕΓΜ ένα ή
περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εναλλάξ για επανεκλογή. Ως αποτέλεσμα, κάθε μέλος θα υπηρετεί τριετή
θητεία προτού προταθεί ο επαναδιορισμός του. Με την αλλαγή αυτή θα υπάρχει ένας βαθμός συνέχειας στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κάτι που κατά την άποψή μας θα είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Μπορείτε
να ανατρέξετε στο σημείο 3 πιο κάτω. Η τροποποίηση αυτή δεν θα μεταβάλει τον τρόπο διαχείρισης του επιμέρους
αμοιβαίου κεφαλαίου σας.
Εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις του Νόμου του Λουξεμβούργου
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εναρμονιστεί το Καταστατικό με τις νομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν ως
ης
απόρροια των τροποποιήσεων του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10 Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών.
Μπορείτε να ανατρέξετε στα σημεία 4 έως 9 πιο κάτω. Η τροποποίηση αυτή δεν θα μεταβάλει τον τρόπο διαχείρισης
του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας.
Γενικές, επουσιώδεις τροποποιήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μια σειρά τροποποιήσεων γενικού, επουσιώδους χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:


σχετικά με την ευθυγράμμιση των διατάξεων που εμπεριέχονται ήδη στο Ενημερωτικό Δελτίο ή σε άλλα αμοιβαία
κεφάλαια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Διαχείρισης



σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές της Εταιρείας Διαχείρισης όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Καταστατικό ή όπου
οι πρακτικές αυτές επιτρέπονται στο πλαίσιο γενικότερης διάταξης
σχετικά με τη χρήση παρόμοιων όρων στο Καταστατικό και στο Ενημερωτικό Δελτίο και
σχετικά με την αντικατάσταση παραπομπών σε παραγραμμένες/ απαρχαιωμένες νομικές διατάξεις.




Μπορείτε να ανατρέξετε στα σημεία 10 έως 14 πιο κάτω. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα μεταβάλουν τον τρόπο
διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί οποιαδήποτε από αυτές τις εξουσίες μόνο σύμφωνα με το τροποποιημένο
Καταστατικό εάν θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων συνολικά. Οι αλλαγές δεν καταργούν τις
τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις για την παροχή προηγούμενης ειδοποίησης σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίσει να ασκήσει τις εξουσίες που παρέχονται από το Καταστατικό. Δεν αναμένεται ότι οι αλλαγές θα
επηρεάσουν ουσιωδώς τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα των υφιστάμενων μεριδιούχων.
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Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο και να ψηφίσετε υπέρ των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
Δεν είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως για να ψηφίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
πληρεξούσιο έντυπο για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πώς θέλετε να ψηφίσετε.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό δεν θα επιφέρουν μεταβολή των επενδυτικών στόχων και πολιτικών
ή των προφίλ κινδύνου των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που
πρέπει να καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τους μεριδιούχους θα διατηρηθούν επίσης αμετάβλητα.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού, υπό την προϋπόθεση της ψήφισης
η
των σχετικών αποφάσεων, θα είναι η 15 Νοεμβρίου 2017 και το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
τροποποιηθεί αντίστοιχα εν ευθέτω χρόνω.
Για να λάβετε ένα αντίγραφο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού, του προτεινόμενου ενοποιημένου
Καταστατικού και του αναθεωρημένου Ενημερωτικού Δελτίου, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα.
Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις αφού διαβάσετε τις πιο κάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα
του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
Σημαντικές πληροφορίες Το αποτέλεσμα της συνέλευσης
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/.

θα

δημοσιευτεί

στη

διαδικτυακή

τοποθεσία:

Jacques Elvinger Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
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Η συνέλευση
Τόπος Η επίσημη έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ. πιο κάτω)
Ημερομηνία και ώρα 15 Νοεμβρίου 2017, 3:10 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Απαρτία Δεν απαιτείται απαρτία για την εν λόγω επανασυγκαλούμενη έκτακτη γενική συνέλευση.
Ψηφοφορία Αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Όνομα JPMorgan Funds
Νομική μορφή ΕΕΜΚ
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ
Έδρα
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο
Τηλέφωνο +352 34 10 1
Φαξ +352 2452 9755
Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)
B 8478
Εταιρεία Διαχείρισης JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Θέματα που απαιτούν την ψήφο σας - παρακαλούμε απαντήστε έως τις 13
Νοεμβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
JPMorgan Funds – Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η συνέλευση θα λάβει χώρα στον τόπο και την ώρα που αναφέρονται πιο πάνω.

Ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και ψήφος των μεριδιούχων
Ενημέρωση διατάξεων σχετικά με τη μη πληρωμή εγγραφών
1 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:
η έκδοση των μεριδίων θα πραγματοποιείται υπό την αίρεση ότι το τίμημα αγοράς εισπράττεται προσηκόντως από τον
επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή
η αποδοχή της εγγραφής και η έκδοση των μεριδίων θα αποδεικνύεται από την έκδοση σχετικού σημειώματος
αγοραπωλησίας
τα μερίδια θα ενεχυριάζονται υπέρ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκκρεμούσης της καταβολής του τιμήματος αγοράς από τον
επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή
τα μερίδια που εκδίδονται και για τα οποία δεν έχει εισπραχθεί το τίμημα αγοράς από τον επενδυτή που προχώρησε σε
εγγραφή θα σημαίνονται ως «μη διακανονισμένα» στο μητρώο μεριδιούχων και αυτή η αναφορά θα ενεργοποιεί την
αναγραφή σύστασης ενεχύρου στο μητρώο μεριδιούχων
θα παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στον εκπρόσωπο αυτού τη διακριτική εξουσία εξαγοράς ή ακύρωσης των
εκδοθέντων μεριδίων με κόστος και έξοδα του επενδυτή που προχώρησε σε εγγραφή και χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, σε περίπτωση που το τίμημα αγοράς δεν έχει καταβληθεί από τον επενδυτή και εισπραχθεί από το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή εάν, πριν
εκπνεύσει η προθεσμία, υποπέσει στην προσοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι ένα γεγονός έχει επιπτώσεις στον
επενδυτή και κατά τη γνώμη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του εκπροσώπου του είναι πιθανόν να δημιουργήσει μια
κατάσταση κατά την οποία ο επενδυτής δεν θα είναι σε θέση ή δεν θα προτίθεται να καταβάλει το τίμημα αγοράς εντός της
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προαναφερθείσας προθεσμίας
το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού μπορεί επίσης να επιβάλει τα δικαιώματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο
πλαίσιο της ενεχυρίασης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του επενδυτή
ή να παρακρατήσει το τυχόν κόστος ή ζημία που προκλήθηκε για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού από
οποιαδήποτε υφιστάμενη συμμετοχή του επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
το ποσό που υπολείπεται μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής εξαγοράς και τυχόν κόστος που δημιουργείται για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού σε σχέση με την επιβολή των δικαιωμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
πληρώνεται υποχρεωτικά από τον επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατόπιν γραπτής απαίτησης για αποζημίωση σε
σχέση με τη ζημία που υπέστη το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού
σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς υπερβαίνει το τίμημα αγοράς και το προαναφερθέν κόστος, η διαφορά μπορεί να
παρακρατείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού, κατά τα ενίοτε συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών ενώ σε
περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς και τυχόν ποσά που ανακτώνται επιτυχώς από τον επενδυτή υπολείπονται του
τιμήματος αγοράς, το έλλειμμα θα επιβαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους εκπροσώπους αυτού, κατά τα ενίοτε
συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών και
εκκρεμούσης της είσπραξης του τιμήματος αγοράς, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή μετατροπή των αντίστοιχων μεριδίων
και αναστέλλονται τα δικαιώματα ψήφου και είσπραξης μερισμάτων.

Ενημέρωση διατάξεων για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση ή τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή
κατηγοριών μεριδίων
2 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων:
να περιγράφει υπό ποιες περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει (i) εκκαθάριση ενός επιμέρους
αμοιβαίου κεφαλαίου, (ii) κλείσιμο μιας κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω συγχώνευσης με άλλη κατηγορία του
ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή άλλου οργανισμού συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες, (iii) αναδιάρθρωση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και (iv) συγχώνευση επιμέρους
αμοιβαίων κεφαλαίων, συγκεκριμένα, εάν οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή
οποιοδήποτε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή κατηγορίες μεριδίων του δικαιολογούν αυτήν την ενέργεια ή εάν η πρόταση
γίνεται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και
να διευκρινίζει ότι θα ισχύουν οι διατάξεις περί συγχωνεύσεων των ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στον Νόμο (όπως ορίζεται
στη συνέχεια) και κάθε εφαρμοστικός κανονισμός.
Ενημέρωση διατάξεων για τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι η γενική συνέλευση των μεριδιούχων που εκλέγει τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσδιορίζει περαιτέρω τον αριθμό των μελών, την αμοιβή και τη
θητεία τους (έως έξι έτη, το ανώτερο) και ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται κατά πλειοψηφία.
Ενημέρωση διατάξεων ως απόρροια των τροποποιήσεων του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10 ης Αυγούστου 1915 περί
εμπορικών εταιρειών
4 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού ώστε να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία επικαιροποίησης του
Καταστατικού σε περίπτωση μεταφοράς της επίσημης έδρας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιονδήποτε δήμο του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
5 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων:
να επιτρέπει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο την έκδοση παγκόσμιων πιστοποιητικών μεριδίων κατά Άρθρο 41 του νόμου της 10 ης
Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών και των τροποποιήσεων αυτού και
να επιτρέπει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο την αποστολή ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων στους μεριδιούχους μέσω email εφόσον
οι τελευταίοι έχουν κοινοποιήσει ηλεκτρονική διεύθυνση και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.
6 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις μπορούν να
συγκαλούνται στο εξωτερικό στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.
7 Τροποποίηση του Άρθρου 11 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων:
να δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα αναστολής σε οποιαδήποτε συνέλευση μεριδιούχων του δικαιώματος
ψήφου ενός μεριδιούχου που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή προς τους υπόλοιπους
μεριδιούχους και
να προβλέπει ότι οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να μην ασκήσουν το δικαίωμά τους στο σύνολο ή σε μέρος των
μεριδίων τους προσωρινά ή επ’αόριστον.
8 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να παρέχονται
ειδοποιήσεις μέσω email στους μεριδιούχους και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διατήρηση, την
άσκηση ή την ανάκληση αυτού του δικαιώματος.
Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
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9 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού έτσι ώστε σε περίπτωση μη απαρτίας σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου λόγω σύγκρουσης συμφερόντων ενός ή περισσότερων μελών του, αναφορικά με το ζήτημα που προκάλεσε τη
σύγκρουση συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της απόφασης για το ζήτημα αυτό
στη συνέλευση των μεριδιούχων.
Ενημέρωση του Καταστατικού γενικού και επουσιώδους χαρακτήρα
10 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζει ότι:
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να περιορίζει ή να παρεμποδίζει την κτήση κυριότητας επί μεριδίων από
οποιοδήποτε πρόσωπο σε περιστάσεις που, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για
τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ο όρος «Πρόσωπο των ΗΠΑ», όταν χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, θα έχει την έννοια που ορίζει ενίοτε το Διοικητικό
Συμβούλιο και που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και
το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εξαγοράζει ή να μετατρέπει μερίδια μιας κατηγορίας όταν, κατά τα φαινόμενα, ένας
μεριδιούχος ή πραγματικός δικαιούχος μιας κατηγορίας μεριδίων με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληροί τα εν λόγω
κριτήρια.
11 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού ώστε:
να προσθέτει και να διευκρινίζει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναστέλλει
τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και της τιμής
έκδοσης, μετατροπής και εξαγοράς και
να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα για εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μπορεί να ανακληθούν σε περίπτωση αναστολής του
υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού.
12 Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού ώστε να προστεθούν κανόνες αποτίμησης για τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
ενεργητικού και τα μέσα διαχείρισης διαθεσίμων.
13 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού ώστε να επικαιροποιηθεί η αναφορά στον ισχύοντα νόμο και να διατυπώνεται ως
εξής:
«Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων που διαθέτει σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστοποιήσιμα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού όπως επιτρέπεται από το Μέρος Ι του νόμου
της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και των εκάστοτε τροποποιήσεών του (ο «Νόμος») με
σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη γνωστοποίηση στους μεριδιούχους της των αποτελεσμάτων της
διαχείρισης του ενεργητικού της.
Η Εταιρεία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και να διεξαγάγει κάθε ενέργεια που ενδέχεται να θεωρήσει χρήσιμη για την
επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο».
14 Τροποποίηση διάφορων άρθρων έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια γενικότερη επικαιροποίηση του Καταστατικού με σκοπό,
μεταξύ άλλων:
την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι οι αναφορές στις κατηγορίες μεριδίων που
περιέχει το Καταστατικό πρέπει να γίνονται αντιληπτές υπό την έννοια του Άρθρου 181 του Νόμου
την τροποποίηση των άρθρων 6, 21 και 26 του Καταστατικού ώστε να αφαιρεθεί οποιαδήποτε αναφορά σε ανώνυμα
μερίδια καθώς δεν εκδίδονται ανώνυμα μερίδια
την τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά στο «κεφάλαιο 13 του Νόμου» με
την αναφορά στο «κεφάλαιο 15 του Νόμου»
την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα εξαγοράς και μετατροπής
μπορούν να ανακληθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι αντιπρόσωποι αυτού και που
αναφέρονται (εάν υφίστανται) στο Ενημερωτικό Δελτίο
την τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα εγγραφής μπορούν να
ανακληθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι αντιπρόσωποι αυτού και που αναφέρονται
(εάν υφίστανται) στο Ενημερωτικό Δελτίο
την τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 181 του Νόμου, η
εκκαθάριση του τελευταίου εναπομείναντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιφέρει αυτόματα
την εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και πρέπει να εγκρίνεται υποχρεωτικά από έκτακτη συνέλευση των μεριδιούχων
και
τον προσδιορισμό όρων, την προσθήκη διευκρινίσεων ήσσονος σημασίας και την διαγραφή μεταβατικών διατάξεων, ως
αρμόζει.

Επόμενα βήματα
Για να ψηφίσετε μέσω πληρεξουσίου, χρησιμοποιείστε το πληρεξούσιο έντυπο που μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή
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τοποθεσία http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/. Το έντυπό σας πρέπει να παραληφθεί από την επίσημη έδρα,
μέσω ταχυδρομείου ή φαξ, έως τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 13 Νοεμβρίου 2017.
Για να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, πρέπει να παρευρεθείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στη συνέλευση.
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