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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 
 

 
 
 

 
 
 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την αλλαγή στον στόχο, τις βασικές επενδυτικές θέσεις, τους κύριους 
κινδύνους και τη μείωση των αμοιβών για ορισμένες κατηγορίες μεριδίων του JPMorgan Funds – Global Dynamic Fund, 
ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο κατέχετε μερίδια. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, καθώς και για τον χρόνο έναρξης ισχύος τους, παρατίθενται στη 

συνέχεια. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν. Εάν 

εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον 

αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Έχετε τρεις επιλογές, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 

  

Jacques Elvinger  Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλλαγές στο Ενημερωτικό Δελτίο – η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια 
ενέργεια λήγει στις 31 Μαΐου 2019, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

 
 

 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος  
 3 Ιουνίου 2019 

Καταληκτική προθεσμία για την 
παραλαβή εντολών μετατροπής / 
εξαγοράς 31 Μαΐου 2019 στις 14.30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης 
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ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ  

1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με τις αλλαγές, δε χρειάζεται να προβείτε σε 

καμία ενέργεια. 

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη συναλλαγή σας μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη. Μην 

παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους 

επενδυτές (KIID) κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο 

προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες 

πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη 

συναλλαγή σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη 

δεξιά στήλη. 

 

Αν καταλήξετε στην επιλογή 2 ή 3, ενδεχομένως να ενδείκνυται να 

εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον 

χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι εν λόγω επιλογές ενδέχεται να 

έχουν φορολογικές συνέπειες. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα 

επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις 

σχετικές εντολές σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία. 
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JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund  

Λόγος για τις αλλαγές 

Ως αποτέλεσμα του διαρκούς ελέγχου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ο συνολικός κίνδυνος για το επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο θα περιοριστεί μέσω της μείωσης των ενεργών σταθμίσεών του στις περιοχές και του σφάλματος 

παρακολούθησης σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του. Ως αποτέλεσμα, η αναφορά στην «επιθετική διαχείριση» θα 

αφαιρεθεί από τον επενδυτικό στόχο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μετονομαστεί από JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 

σε JPMorgan Funds - Global Equity Fund. Οι αναφορές στον «κίνδυνο συγκέντρωσης» και στις «σημαντικές θέσεις σε 

συγκεκριμένους κλάδους ή αγορές» θα αφαιρεθούν επίσης από τις ενότητες για τις Πολιτικές και τους Βασικούς Κινδύνους 

του ενημερωτικού δελτίου αντίστοιχα. Επίσης, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει και δεν προτίθεται να αποκτήσει 

σημαντικές θέσεις στις Αναδυόμενες Αγορές, επομένως, η αναφορά στον σχετικό κίνδυνο θα αφαιρεθεί επίσης. 

Ταυτόχρονα με τις προαναφερθείσες αλλαγές, η Ετήσια Αμοιβή Διαχειριστή και Συμβούλου Επενδύσεων για όλες τις 

κατηγορίες μεριδίων θα μειωθεί σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα και το ίδιο ισχύει για την Αμοιβή Διανομής σε σχέση με τις 

κατηγορίες μεριδίων D και Τ. 

Να σημειωθεί ότι το επενδυτικό προφίλ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατηρείται αμετάβλητο και θα εξακολουθεί να 

έχει ελάχιστες ομοιότητες με τον δείκτη αναφοράς του. 

  

Επίπεδο κινδύνου/απόδοσης  SRRI  

(δείκτης κινδύνου/κερδοφορίας) αμετάβλητο 

Επίπεδο αμοιβών βλ. πιο κάτω 

 

Οι αλλαγές  -  απεικονίζονται με έντονη και πλάγια γραφή 

ΠΡΙΝ  
 

ΜΕΤΑ  

 

Ονομασία αμοιβαίου κεφαλαίου – JPMorgan Funds – Global 

Dynamic Fund 
 

Ονομασία αμοιβαίου κεφαλαίου - JPMorgan Funds - Global 

Dynamic Equity Fund 

Στόχος - Η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης 

κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο 

εταιρειών παγκοσμίως που υπόκειται σε επιθετική διαχείριση. 

 
Στόχος - Η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης 

κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο 

εταιρειών παγκοσμίως που υπόκειται σε επιθετική διαχείριση. 

Βασικές επενδυτικές θέσεις – Τουλάχιστον το 67% του 

ενεργητικού επενδύεται σε μετοχές εταιρειών από οπουδήποτε 

στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 

αγορών. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται κατά 

καιρούς να έχει σημαντική έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους 

ή αγορές. 

 
Βασικές επενδυτικές θέσεις – Τουλάχιστον το 67% του 

ενεργητικού επενδύεται σε μετοχές εταιρειών από οπουδήποτε στον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται κατά καιρούς να έχει 

σημαντική έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους ή αγορές. 

Επενδυτικοί κίνδυνοι  Κίνδυνοι από τις  τεχνικές και τους τίτλους του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Τεχνικές Τίτλοι  
Συγκέντρωση 
Αντιστάθμιση κινδύνων 

Μετοχές 
Αναδυόμενες αγορές  

 

 
Επενδυτικοί κίνδυνοι  Κίνδυνοι από τις  τεχνικές και τους τίτλους του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Τεχνικές Τίτλοι  
Συγκέντρωση 
Αντιστάθμιση κινδύνων 

Μετοχές 
Αναδυόμενες αγορές  

 

Βασική  

Κατη-

γορία 

Ετήσια αμοιβή 

διαχειριστή & 

συμβούλου 

επενδύσεων 
Αμοιβή 

διανομής 

Λειτουργικά και 

διοικητικά έξοδα 

(Μέγ.) 
    A 1,50%   0,3% 

C 0,55%   0,2% 
D 1,50% 1,00% 0,3% 
I 0,55%   0,16% 

I2 0,45%  0,16% 
T 1,50% 1,00% 0,3% 

 

 Βασική  

Κατη-

γορία 

Ετήσια αμοιβή 

διαχειριστή & 

συμβούλου 

επενδύσεων 
Αμοιβή 

διανομής 

Λειτουργικά και 

διοικητικά έξοδα 

(Μέγ.) 
    A 1,00%   0,3% 

C 0,50%   0,2% 
D 1,00% 0,75% 0,3% 
I 0,50%   0,16% 
I2 0,40%  0,16% 
T 1,00% 0,75% 0,3% 

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

17 Απριλίου 2019, 14:30 ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης  

Έναρξη περιόδου μετατροπής/ εξαγοράς 
χωρίς επιβάρυνση.  

 
31 Μαΐου 2019, 14:30 ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης  

Λήξη περιόδου μετατροπής/εξαγοράς 

χωρίς επιβάρυνση. 

 
3 Ιουνίου 2019 

Έναρξη ισχύος των αλλαγών. 

 

 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), αναθεωρημένες 

εκδόσεις των οποίων διατίθενται στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, είναι 

σημαντικό να κατανοείτε και να ενημερώνεστε διαρκώς διαβάζοντας σχετικά έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Εξαιρουμένης της 

περιόδου κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής και εξαγοράς, επισημαίνεται ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και οι περιορισμοί 

που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο θα εξακολουθούν ισχύουν. 
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Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από τους κατά 
τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.com. 
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 


