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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ.   

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει 
αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας ή κάποιον άλλο επαγγελματία. 
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9 Απριλίου 2019 
 
Αξιότιμοι μεριδιούχοι, 
 
Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (τα «μέλη του ∆.Σ.») της BlackRock Global Funds (η «Εταιρία») 
σας απευθύνουν την παρούσα επιστολή για να σας γνωστοποιήσουν τις ακόλουθες αλλαγές στις οποίες 
προτίθενται να προβούν αναφορικά με την Εταιρία και τα υποκεφάλαιά της, το Euro Reserve Fund και το 
US Dollar Reserve Fund (τα «Κεφάλαια»). Οι επερχόμενες αλλαγές στα Κεφάλαια γίνονται με σκοπό την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 για τα αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς (ο «κανονισμός ΑΚΧΑ»).  Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται 
ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας επιστολής. 
 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι αλλαγές που παρατίθενται στην παρούσα επιστολή θα τεθούν σε ισχύ 
στις 20 Μαΐου 2019 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») και με την παρούσα επιστολή απευθύνεται 
ειδοποίηση προς τους μεριδιούχους σχετικά με όσα περιγράφονται ακολούθως. Οι όροι που δεν έχουν 
οριστεί στο παρόν έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους προσδίδεται στο Ενημερωτικό ∆ελτίο που θα 
έχει ημερομηνία την ή περί την ημερομηνία της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος (διαθέσιμο στη διεύθυνση 
www.blackrock.com). 
 
Ιστορικό 

 
Ο κανονισμός ΑΚΧΑ εισάγει ορισμένες αλλαγές που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς και αποσκοπεί στη θέσπιση τυποποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων που επιδιώκουν να 
ενισχύσουν τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, ιδίως εν μέσω ακραίων συνθηκών στην αγορά.  
 
Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός ΑΚΧΑ εισάγει τέσσερις τύπους κεφαλαίων: το ΑΚΧΑ καθαρής αξίας 
ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας (το «ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας»), το ΑΚΧΑ σταθερής 
καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους (το «ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους»), το 
βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού (το «βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ 
κυμαινόμενης ΚΑΕ») και το πρότυπο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού (το «πρότυπο 
ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ»).  
 
Αλλαγές στα Κεφάλαια 
 
Η παρούσα επιστολή ενημερώνει ότι τα Κεφάλαια θα κατηγοριοποιηθούν αμφότερα ως βραχυπρόθεσμα 
ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ και θα συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες του κανονισμού ΑΚΧΑ από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  
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Πώς θα επηρεάσει αυτό τα Κεφάλαια; 
 
Ο κανονισμός ΑΚΧΑ και ο τρόπος εφαρμογής του στα Κεφάλαια, ως βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ 
κυμαινόμενης ΚΑΕ, περιγράφονται στο παράρτημα Β της παρούσας επιστολής. Οι εν λόγω κανονιστικές 
αλλαγές δεν θα έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης των Κεφαλαίων. 
 
Ποιες άλλες αλλαγές εισάγονται με τον κανονισμό ΑΚΧΑ; 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΑΚΧΑ είναι διαθέσιμες στη 
διεύθυνση https://www.blackrock.com/cash/en-gb/european-money-market-fund-reform 
 
Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε 
 
Οι Μεριδιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια σε συνέχεια των αλλαγών που 
περιγράφονται στην παρούσα επιστολή. Ωστόσο, αν διαφωνείτε με τις αλλαγές που περιγράφονται στην 
παρούσα επιστολή, μπορείτε να προβείτε σε εξαγορά των Μεριδίων σας χωρίς να καταβάλετε προμήθειες 
εξαγοράς πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού 
∆ελτίου. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία εξαγοράς, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με την ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).  
 
Κόστος 
Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού ΑΚΧΑ θα καταβληθούν από την 
BlackRock. 

 
Γενικές πληροφορίες 
 
Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του Ενημερωτικού ∆ελτίου θα είναι διαθέσιμες δωρεάν για λήψη από τον 
δικτυακό μας τόπο (www.blackrock.com) και σε έντυπη μορφή. Εάν, αφού διαβάσετε την παρούσα 
επιστολή, θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σύμβουλο επενδύσεών σας στη 
BlackRock, τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με την ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών, στη 
διεύθυνση: Investor.services@blackrock.com, τηλέφωνο: +44 (0)207 743 3300. 
 
Τα μέλη του ∆.Σ. αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Εξ όσων 
γνωρίζουν και πιστεύουν τα μέλη του ∆.Σ. (τα οποία κατέβαλαν κάθε εύλογη προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση αυτή), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι ακριβείς και δεν 
παραλείπεται κανένα στοιχείο που θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταβάλει το νόημα των εν λόγω 
πληροφοριών.   
 
Με εκτίμηση, 

 
Paul Freeman 
BlackRock Global Funds 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  
 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται 
 

 
Euro Reserve Fund 
 
LU1456581872 
LU0432365988 
LU0432366366 
LU0432366952 
LU0432366796 
 
 
US Dollar Reserve Fund 
 
LU0462857789 
LU0006061419 
LU0331287036 
LU0090845503 
LU0297947409 
LU0297945965 
LU0329591720 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 

Επισκόπηση των κανόνων του κανονισμού ΑΚΧΑ που εφαρμόζονται στα Κεφάλαια 
 

Επενδυτικός 
στόχος και 
πολιτική 

Οι επενδυτικοί στόχοι των Κεφαλαίων δεν αλλάζουν, καθώς τα Κεφάλαια 
συμμορφώνονται ήδη με την απαίτηση του κανονισμού ΑΚΧΑ σύμφωνα με την 
οποία στόχος είναι η διατήρηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε 
βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στο ενημερωτικό δελτίο θα προσαρμοστεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
ώστε να αντιπροσωπεύει τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού για τα αμοιβαία 
κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ): 
 
«Το Euro Reserve Fund επιδιώκει να προσφέρει αποδόσεις ανάλογα με τις 
αποδόσεις στις χρηματαγορές παράλληλα με τη διατήρηση του κεφαλαίου και 
της ρευστότητας. Το Κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία 
αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά που 
εκφράζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών για τα ΑΚΧΑ, 
όπως συνοψίζονται στο Προσάρτημα Α. Το Κεφάλαιο είναι βραχυπρόθεσμο 
αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό έως και 15% του συνολικού 
ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από 
τιτλοποίηση («ABCP») που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και έχουν λάβει 
θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ποιότητας. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επιλέξιμες συμφωνίες επαναγοράς και 
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης τόσο για σκοπούς διαχείρισης της 
ρευστότητας όσο και για σκοπούς επιτρεπόμενων επενδύσεων. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα αποκλειστικά για τον σκοπό της 
αντιστάθμισης των κινδύνων επιτοκίου και συναλλαγματικής ισοτιμίας που 
ενυπάρχουν στις επενδύσεις του. Το υποκείμενο μέσο των παράγωγων μέσων 
πρέπει να αποτελείται από τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νομίσματα 
ή δείκτες που εκπροσωπούν μία από τις εν λόγω κατηγορίες.  
Το Κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη τη διασφάλιση της ρευστότητας 
του Κεφαλαίου ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μετοχή. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να έχει ουσιώδη έκθεση σε επιτρεπόμενες τιτλοποιήσεις και 
ABCP και συνιστάται στους επενδυτές να μελετήσουν τις σχετικές δηλώσεις 
κινδύνων στην Ενότητα «Ειδικά ζητήματα κινδύνων». 
 
«Το US Dollar Reserve Fund επιδιώκει να προσφέρει αποδόσεις σύμφωνα με 
τα επιτόκια της χρηματαγοράς παράλληλα με τη διατήρηση του κεφαλαίου και 
της ρευστότητας. Το Κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία 
αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά που 
εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών για τα 
ΑΚΧΑ, όπως συνοψίζονται στο Προσάρτημα Α. Το Κεφάλαιο είναι 
βραχυπρόθεσμο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό έως και 15% του συνολικού 
ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από 
τιτλοποίηση («ABCP») που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και έχουν λάβει 
θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ποιότητας. 
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 Το Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επιλέξιμες συμφωνίες επαναγοράς και 
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης τόσο για σκοπούς διαχείρισης της 
ρευστότητας όσο και για σκοπούς επιτρεπόμενων επενδύσεων. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα αποκλειστικά για τον σκοπό της 
αντιστάθμισης των κινδύνων επιτοκίου και συναλλαγματικής ισοτιμίας που 
ενυπάρχουν στις επενδύσεις του. Το υποκείμενο μέσο των παράγωγων μέσων 
πρέπει να αποτελείται από τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νομίσματα 
ή δείκτες που εκπροσωπούν μία από τις εν λόγω κατηγορίες.  
Το Κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη τη διασφάλιση της ρευστότητας 
του Κεφαλαίου ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μετοχή. 
Το Κεφάλαιο μπορεί να έχει ουσιώδη έκθεση σε επιτρεπόμενες τιτλοποιήσεις και 
ABCP και συνιστάται στους επενδυτές να μελετήσουν τις σχετικές δηλώσεις 
κινδύνων στην Ενότητα «Ειδικά ζητήματα κινδύνων». 
 

Αποτίμηση και 
καθορισμός 
τιμών 

• Η ΚΑΕ θα αποτιμάται με τη μέθοδο της αποτίμησης σε αγοραίες τιμές· 

• Η ΚΑΕ θα στρογγυλοποιείται έως τέσσερις δεκαδικές μονάδες. Αυτό 
σημαίνει ότι η τιμολόγηση όσον αφορά τα Κεφάλαια (και τυχόν αρχεία 
τιμολόγησης που λαμβάνετε όσον αφορά τα Κεφάλαια) θα εκφράζουν 
τιμολόγηση σε έως τέσσερις δεκαδικές μονάδες αρχής γενομένης από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

∆ανεισμός Σύμφωνα με τον κανονισμό ΑΚΧΑ, τα Κεφάλαια δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα 
δανεισμού. 

Αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής 
ποιότητας 

Κάθε περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ποιότητας και τα Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν μόνο σε περιουσιακά 
στοιχεία υψηλής ποιότητας. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη (α) η 
ποσοτικοποίηση του κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη και του 
σχετικού κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη και του μέσου· 
(β) ποιοτικοί δείκτες σχετικά με τον εκδότη του μέσου, μεταξύ άλλων και υπό το 
φως της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της αγοράς· (γ) η 
βραχυπρόθεσμη φύση των μέσων της χρηματαγοράς· (δ) η κατηγορία των 
περιουσιακών στοιχείων στην οποία εντάσσεται το μέσο· (ε) το είδος του εκδότη, 
με διάκριση τουλάχιστον των ακόλουθων ειδών εκδοτών: εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών διοικήσεων, χρηματοπιστωτικών και μη 
χρηματοπιστωτικών εταιρειών· (στ) για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο 
λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που ενέχει η δομημένη 
χρηματοπιστωτική συναλλαγή και, σε περίπτωση ανοίγματος σε τιτλοποιήσεις, ο 
πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη, η δομή της τιτλοποίησης και ο πιστωτικός 
κίνδυνος των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων· (ζ) το προφίλ ρευστότητας 
του μέσου. 

Κατηγορίες 
μεριδίων 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΑΚΧΑ, τα Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν μόνο 
σε: (α) μέσα της χρηματαγοράς· (β) τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα 
προερχόμενα από τιτλοποίηση («ABCP»)· (γ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα· 
(δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης)· (ε) 
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης (μόνο για σκοπούς διαχείρισης 
ρευστότητας)· (στ) συμφωνίες επαναγοράς· και (ζ) μερίδια ή μετοχές άλλων 
ΑΚΧΑ.  
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BlackRock Global Funds – société d’investissement à capital variable (SICAV) 
Εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο - Αριθμός Εμπορικού Μητρώου B-6.317 

 

Όρια 
διαφοροποίησης 
και 
συγκέντρωσης 

• Έως 10 % των μέσων της χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των 
ABCP που εκδίδονται από έναν μεμονωμένο φορέα, με την επιφύλαξη του 
κανόνα για τους ΟΣΕΚΑ 5/10/40· 

• Έως 10 % σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα· 

• Έως 5 % έκθεση στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο από συναλλαγές σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα· 

• Έως 15 % έκθεση σε έναν αντισυμβαλλόμενο συμφωνίας αγοράς και 
επαναπώλησης· 

• Έως 15 % σε πλήρως υποστηριζόμενα ABCP, εν αναμονή της 
οριστικοποίησης του προτεινόμενου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS), και στη 
συνέχεια έως 20 % σε ABCP, εκ του οποίου έως 15 % δεν είναι απαραίτητο 
να είναι STS 

• Έως 10 % μέσου της χρηματαγοράς ή ABCP που εκδίδεται από ένα 
ίδρυμα (εκτός από κυβερνήσεις). 

Κανόνες 
χαρτοφυλακίου 

• Όριο σταθμισμένης μέσης ληκτότητας 60 ημερών 

• Όριο σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής 120 ημερών 

Όρια 
ρευστότητας 

Τουλάχιστον 7,5 % από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης και 15 % 
από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όπου 7,5 % της ημερήσιας 
ρευστότητας αποτελείται από μετρητά και περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας 
ωρίμανσης και, από το υπόλοιπο 7,5 % της εβδομαδιαίας ρευστότητας, το 7,5 % 
μπορεί να αποτελείται από μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA, εφόσον μπορούν να 
εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. 

Όρια εξαγοράς 
και τέλη 

∆εν υπάρχουν επίσημες οδηγίες - δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους 
υφιστάμενους όρους του κεφαλαίου 

Στήριξη από 
χορηγό 

Απαγορεύεται η στήριξη από χορηγό 

∆ιάφορα Υποχρεωτική προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, ενίσχυση πολιτικής 
«Γνωρίστε τον πελάτη σας», υποχρέωση αναφοράς και κανόνες δημοσιότητας 

 


