
 

 

Λουξεμβούργο, 25 Ιανουαρίου 2019 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση 
του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία Ιανουάριος 2019. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2019. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ I) 

«Κανονισμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς» 

Αιτιολόγηση των αλλαγών 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία 
κεφάλαια χρηματαγοράς (ο «Κανονισμός»), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2019, θεσπίζει έναν νέο διαχωρισμό 
των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς («ΑΚΧΑ») τα οποία μπορούν να είναι είτε σταθερής καθαρής αξίας 
ενεργητικού δημόσιου χρέους (ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους) είτε καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής 
μεταβλητότητας (ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας) ή κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού (ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ). 
Οι εν λόγω διαφορετικοί τύποι ΑΚΧΑ υπόκεινται σε i) διαφορετικές επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε διαφορετικές αποδόσεις, καθώς και σε ii) διαφορετικά επιχειρησιακά πλαίσια τα οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, 
θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας. 

Κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Χρηματαγοράς της Εταιρείας θα επενδύει σε επιλέξιμα μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις σε 
πιστωτικά ιδρύματα, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου, προθεσμιακές συμβάσεις και 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), συμφωνίες επαναγοράς και συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης, μερίδια ή μετοχές 
άλλων ΑΚΧΑ όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο Ενημερωτικό Δελτίο, εντός του ορίου και όπως επιτρέπεται από τον Κανονισμό. 

Κατά συνέπεια, το Ενημερωτικό Δελτίο τροποποιείται ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός σε επίπεδο Εταιρείας.  

Τα υφιστάμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «Money Market Euro» και «Money Market USD», όπως επίσης όλα τα 
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς που θα δημιουργηθούν μελλοντικά στο πλαίσιο της Εταιρείας κατατάσσονται 
ή θα κατατάσσονται ως Πρότυπα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς που πληρούν τις προϋποθέσεις ως κυμαινόμενης ΚΑΕ. 

 

Προειδοποίηση:  

 Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

 Η Εταιρεία δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση. Μια επένδυση σε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαφορετική από 
μια επένδυση σε καταθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ότι το κεφάλαιο που επενδύεται σε ένα επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατόν να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Η Εταιρεία δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη 
διασφάλιση της ρευστότητας των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο. Ο 
κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου βαρύνει τους μεριδιούχους. 

 Προσθήκη της πολιτικής διαχείρισης ρευστότητας η οποία περιγράφει τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι τα ημερήσια και εβδομαδιαία κατώτατα όρια ρευστότητας είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ποιότητας («ICAP») 

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

PARVEST 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 
Έδρα: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 
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Μια ειδική ενότητα, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης καθορίζει, θεσπίζει και 
εφαρμόζει με συνέπεια μια προσαρμοσμένη ICAP προστίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

Παράρτημα 1 – Επενδυτικοί περιορισμοί 

Το Παράρτημα 1 αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι Ειδικοί Κανόνες για 
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς: 

 Τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν,  

 Οι απαγορευμένες δραστηριότητες τις οποίες δεν μπορούν να ασκούν, 

 Οι κανόνες διαφοροποίησης, 

 Οι κανόνες του χαρτοφυλακίου, 

 Το όριο αποτροπής της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας.  

Παράρτημα 2 – Διαχείριση εξασφαλίσεων, προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, αντισυμβαλλόμενοι 

Το Παράρτημα 2 αναδιαρθρώνεται επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι Ειδικοί Κανόνες 
για Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς: 

 Η διαχείριση των εξασφαλίσεων που σχετίζονται με εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα και συμφωνίες αγοράς και 
επαναπώλησης. 

 Οι διαδικασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που παρακολουθούνται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων των 
επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Πληροφορίες που διατίθενται στους μεριδιούχους σε εβδομαδιαία βάση:  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Εταιρεία Διαχείρισης θα κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες στους επενδυτές τουλάχιστον σε 
εβδομαδιαία βάση:  

 την ανάλυση κατά τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου,  
 το πιστωτικό προφίλ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου,  
 τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου,  
 λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου όπως το όνομα, τη χώρα, τη 

ληκτότητα και το είδος περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τον αντισυμβαλλόμενο στην περίπτωση συμφωνιών 
επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης,  

 τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου,  
 την καθαρή απόδοση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε μια διαδικτυακή τοποθεσία, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας. Αφού επιλέξουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και την κατηγορία μεριδίων τους, οι επενδυτές θα αποκτούν 
πρόσβαση στην εβδομαδιαία αναφορά, στην ενότητα «Έγγραφα» της διαδικτυακής τοποθεσίας. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 

 «Money Market Euro», «Money Market USD» 

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτικές πολιτικές αυτών των Πρότυπων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς που 
κατατάσσονται ως κυμαινόμενης ΚΑΕ αναδιατυπώνονται πλήρως με τον τρόπο που ακολουθεί με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2017/1131 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς της 14ης Ιουνίου 2017: 

 Έως τις 20-Ιαν-2019 Από τις 21-Ιαν-2019 

Επενδυτικός Στόχος Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην 
κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς. 
Κύριος στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι η διατήρηση της αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού του μέσω επενδύσεων σε μέσα 
χρηματαγοράς. Ωστόσο, διαφέρει από μια επένδυση 
σε τραπεζικές καταθέσεις ως προς το ότι ούτε η 
απόδοση ούτε η διασφάλιση του κεφαλαίου είναι 
εγγυημένη. Η επένδυση στο επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο δεν συνιστά επένδυση σε εγγυημένη 
απόδοση. 

Επιδιώκει την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής απόδοσης 
στο λογιστικό νόμισμα* που συμβαδίζει με τα 
επικρατούντα επιτόκια της χρηματαγοράς, σε χρονικό 
διάστημα 3 μηνών, καθώς και την προστασία κεφαλαίου 
που συνάδει με τα εν λόγω επιτόκια και τη διατήρηση 
υψηλού βαθμού ρευστότητας και διαφοροποίησης. Το 
χρονικό διάστημα των 3 μηνών αντιστοιχεί στον 
συνιστώμενο επενδυτικό ορίζοντα του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Επενδυτική Πολιτική Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μέσα 
χρηματαγοράς υψηλής ποιότητας, προθεσμιακές 
καταθέσεις και άλλους βραχυπρόθεσμους τίτλους 
σταθερού εισοδήματος που εκφράζονται στο 
λογιστικό νόμισμα*. Η Εταιρεία Διαχείρισης 
διενεργεί τη δική της τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς, 
η οποία της επιτρέπει να καθορίζει αν το μέσο 
χρηματαγοράς είναι υψηλής ποιότητας.  
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει 
μετρητά σε επικουρική βάση και, εφόσον δεν 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα πρότυπο 
αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς κυμαινόμενης καθαρής 
αξίας ενεργητικού, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
2017/1131.  
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει εντός των ορίων 
που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του Βιβλίου 1 σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μέσων χρηματαγοράς που 
εκφράζονται στο λογιστικό νόμισμα*, καταθέσεων σε 
πιστωτικά ιδρύματα, συμφωνιών επαναγοράς και 
συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης, μεριδίων ή 
μετοχών βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ ή άλλων Πρότυπων ΑΚΧΑ 
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υπερβαίνουν το 10% του ενεργητικού, σε ΟΣΕΚΑ ή 
ΟΣΕ εφόσον οι υποκείμενοι οργανισμοί επενδύσεων 
πληρούν τις προϋποθέσεις ως βραχυπρόθεσμα 
αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς ή αμοιβαία 
κεφάλαια χρηματαγοράς. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιορίζει τις 
επενδύσεις του σε τίτλους με μέγιστη τελική νόμιμη 
λήξη 2 ετών. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
μόνο σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. 
Η σταθμισμένη μέση ληκτότητα των επενδύσεων στο 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τους 6 
μήνες και η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής των 
επενδύσεων δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. 
Συναλλαγές επαναγοράς και Συναλλαγές αγοράς και 
επαναπώλησης χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου με 
στόχο την άντληση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων 
προκειμένου να ενισχύσουν με ασφαλή τρόπο τη 
ρευστότητα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, 
εφόσον πληρούνται οι συνθήκες που ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 του Βιβλίου I. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει σε 
μετοχές ή/και μετατρέψιμα ομόλογα ή σε τίτλους 
που θεωρούνται ισοδύναμοι με μετοχές ή/και 
μετατρέψιμα ομόλογα. 
Μετά την αντιστάθμιση, η έκθεση σε άλλα 
νομίσματα πλην του λογιστικού νομίσματος* είναι 
μηδενική. Συναλλαγές σε νομίσματα 
πραγματοποιούνται μόνο για σκοπούς 
αντιστάθμισης. 

και δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων που εκφράζονται 
σε Ευρώ.  
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα [π.χ. συμφωνίες 
ανταλλαγής επιτοκίου (IRS)] χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά με σκοπό την αντιστάθμιση του επιτοκίου του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο αντίκτυπος αυτών των 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων θα λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης 
ληκτότητας (ΣΜΛ).  
Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να πληρούν τους κανόνες του 
Χαρτοφυλακίου που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 του 
Βιβλίου 1. 
Επίπεδο (ποσοστό ενεργητικού) χρήσης συμφωνιών αγοράς 
και επαναπώλησης:  

- – αναμενόμενο: 5% 
- – ανώτατο: 100% 

 

Εβδομαδιαία 
αναφορά 

Δ/Ι Η εβδομαδιαία αναφορά είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή 
τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.lu. Αφότου 
επιλέξουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και την 
κατηγορία μεριδίων που επιθυμούν, οι μεριδιούχοι 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εβδομαδιαία 
αναφορά, στην ενότητα «Documents» (Έγγραφα) της 
διαδικτυακής τοποθεσίας. 

 
* Ευρώ (για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Money Market Euro»), δολάρια Η.Π.Α. (για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Money 
Market USD») 

Δεν πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή στην επενδυτική πολιτική, αλλά για μια διευκρίνιση σχετικά με την αποτελεσματική 
στρατηγική που ακολουθεί ο διαχειριστής επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 

«Equity World Low Volatility» 

Επισημαίνεται ότι η Επενδυτική Πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ενημερωθεί προκειμένου να αναφέρεται 
σαφώς ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές ανά τον κόσμο. 

Δεν πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή στην επενδυτική πολιτική, αλλά για μια διευκρίνιση σχετικά με την αποτελεσματική 
στρατηγική που ακολουθεί ο διαχειριστής επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες φραστικές αλλαγές για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 
Ενημερωτικού Δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 

Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας. 

Εάν τα μερίδιά σας τηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους που 
ισχύουν για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών αυτού του είδους. 

Επισημαίνεται ότι, στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη Νομοθεσία, το επίσημο μέσο 
ενημέρωσης σχετικά με οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία μας 
www.bnpparibas-am.com. 

https://www.bnpparibas-am.lu/
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Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 
/AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

/AMLU.ClientService@bnpparibas.com

