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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της 
 

PARVEST 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 

Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33.363 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΘΑ ΤΕΘΕΙ 
ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 

EQUITY ASIA PACIFIC EX-JAPAN* 
EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

EQUITY HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EX-JAPAN 

Λουξεμβούργο, 30 Απριλίου 2019 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της PARVEST (η Εταιρεία) αποφάσισε να προβεί στη συγχώνευση, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού 
της Εταιρείας, των ακόλουθων κατηγοριών μεριδίων (η Συγχώνευση): 

 

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια PARVEST Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο PARVEST 

Κωδικός ISIN Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Νόμισμα Επιμέρους 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Νόμισμα Κωδικός ISIN 

LU0823409635** 

Equity Asia Pacific 
ex-Japan* 

Classic-CAP USD 

Equity Best Selection 
Asia ex-Japan 

Classic-CAP USD LU0823397103 
LU0823409718** Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU0823397368 
LU0823409981** I-CAP USD I-CAP USD LU1342916647 

LU0823409981** 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
Ευρώ 

USD 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
Ευρώ 

USD LU1342916647 

LU0823406706 

Equity High Dividend 
Asia Pacific ex-Japan 

Classic-CAP USD Classic-CAP USD LU0823397103 
LU0823406961 Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU0823397368 
LU1664645873** Privilege-CAP USD Privilege-CAP USD LU0823398176 
LU0823407340 Privilege EUR-CAP EUR Privilege EUR-CAP EUR LU1956131418*** 
LU0823407183 I-CAP USD I-CAP USD LU1342916647 
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LU0823407183 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
Ευρώ 

USD 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
Ευρώ 

USD LU1342916647 

* Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην ΕΛΛΆΔΑ 

** Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΛΆΔΑ 

***Η κατηγορία μεριδίων θα εγγραφεί στην ΕΛΛΆΔΑ κατά το χρόνο της συγχώνευσης 

 

1) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης 
Η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019. 
Η πρώτη ΚΑΕ των συγχωνευθέντων χαρτοφυλακίων θα υπολογιστεί τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019 για τα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Απορροφώσες 
κατηγορίες, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που θα καθοριστεί την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019. 

2) Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης 
 Προκειμένου να προσφέρει μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται από συνοχή και ομοιογένεια, η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT αποφασίζει 

τον εξορθολογισμό της σειράς επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της καταργώντας τα δύο Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν τον ίδιο γεωγραφικό 
ορίζοντα με το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.  
Το φάσμα επενδύσεων του «Equity Asia Pacific ex-Japan*» αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της κατανομής ενεργητικού του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου.  
Το φάσμα επενδύσεων του «Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan» αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της κατανομής ενεργητικού του Απορροφώντος Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

* Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην ΕΛΛΆΔΑ 
 

3) Συνέπειες των Συγχωνεύσεων για τους μεριδιούχους των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Οι συνέπειες της Συγχώνευσης έχουν ως εξής: 
 Οι τελευταίες εντολές για εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά στα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα γίνουν δεκτές έως την ώρα παύσης συναλλαγών 

την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019.  
Εντολές που θα παραληφθούν μετά την εν λόγω ώρα παύσης συναλλαγών θα απορριφθούν. 

 Οι μεριδιούχοι των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους, το οποίο αναλύεται 
στο παρακάτω σημείο 8), θα γίνουν μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα κλείσουν χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους στο 
Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 
Τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα πάψουν να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης. 

 Η επενδυτική στρατηγική του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι ίδια με εκείνη των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
Συνεπώς, τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δεν συμμορφώνονται με το Απορροφών Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πωληθούν πριν από τη Συγχώνευση. Η εν λόγω αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί αρκετές ημέρες πριν από τη Συγχώνευση (κατά κανόνα 
πέντε εργάσιμες ημέρες), ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Τα έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με την εν λόγω 
αναπροσαρμογή θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης. 

 Όπως σε κάθε συγχώνευση, αυτή η πράξη ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο μείωσης της απόδοσης για τους μεριδιούχους των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, ειδικά λόγω των διαφορών των στοχευόμενων στοιχείων ενεργητικού (όπως διευκρινίζεται στο σημείο 6) παρακάτω) και της αναπροσαρμογής του 
χαρτοφυλακίου (όπως διευκρινίζεται παραπάνω). 
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4) Συνέπειες της Συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επισημαίνονται τα εξής: 
 Η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

5) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων 
 Αν είστε μεριδιούχος των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα λάβετε έναν αριθμό νέων μεριδίων στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχετε στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επί την αναλογία 
ανταλλαγής. 

 Οι αναλογίες ανταλλαγής θα υπολογιστούν την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων 
κατηγοριών διά της ΚΑΕ ανά μερίδιο των αντίστοιχων Απορροφωσών κατηγοριών, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που θα καθοριστεί 
την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019. 
Όταν μια κατηγορία μεριδίων του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υπολογισμού των αναλογιών, η αναλογία 
συγχώνευσης θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια αξία ίση με 100,00 στο Νόμισμα Αποτίμησης. 
Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, όπου ισχύει, των στοιχείων παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της αναλογίας 
ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρή Αξία Ενεργητικού» στο Βιβλίο I 
του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.  

 Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια. 
Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν μερίδια στον κομιστή.  

 Δεν θα καταβληθούν μετρητά με σκοπό την αντιστάθμιση (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του Απορροφώντος μεριδίου πέραν του τρίτου δεκαδικού 
ψηφίου. 

6) Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των Απορροφώμενων και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Οι διαφορές μεταξύ των Απορροφώμενων και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ως εξής:  

Χαρακτηριστικά «PARVEST Equity Asia Pacific ex-Japan*» 
Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

«PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan» 
Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επενδυτικός Στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 

Επενδυτική Πολιτική 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες διατηρούν 
την έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας).  
Το εναπομένον τμήμα, δηλαδή το 25% κατ’ ανώτατο όριο του ενεργητικού 
του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες 
[συμπεριλαμβανομένων τίτλων συμμετοχής (P-Notes)], μέσα χρηματαγοράς 
ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους κάθε είδους δεν 
υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί επίσης να επενδύει 
έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  
Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω επενδυτικά όρια, οι επενδύσεις του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου σε «Μετοχές Α Κίνας» μέσω του προγράμματος Stock 
Connect μπορεί να ανέρχονται έως το 25% του ενεργητικού του.  
 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 
το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους ισοδύναμους με μετοχές 
που εκδίδονται από περιορισμένο αριθμό εταιρειών οι οποίες διατηρούν την 
έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους στην Ασία (εκτός της Ιαπωνίας) και διαθέτουν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ή/και δυνατότητες αύξησης 
των κερδών.  
Το εναπομένον τμήμα, δηλαδή το 25% κατ’ ανώτατο όριο του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες 
[συμπεριλαμβανομένων τίτλων συμμετοχής (P-Notes)], μέσα χρηματαγοράς ή 
μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους κάθε είδους δεν 
υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί επίσης να επενδύει έως 
10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  
Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω επενδυτικά όρια, η συνολική έκθεση του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου (μέσω άμεσων και έμμεσων επενδύσεων) σε τίτλους από 
την ηπειρωτική Κίνα δεν θα υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του, 
επενδύοντας σε «Μετοχές Α Κίνας» μέσω του προγράμματος Stock Connect.  
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Παράγωγα και Συναλλαγές 
Χρηματοδότησης Τίτλων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την 
αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο I. 

Προφίλ Τύπου Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 
• Επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των επενδύσεών τους σε μετοχές, 
• Είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν υψηλότερους κινδύνους αγοράς προκειμένου να αποκομίσουν δυνητικά υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις,  
• Μπορούν να υποστούν σημαντικές προσωρινές ζημίες, 
• Έχουν ανοχή στη μεταβλητότητα. 

Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά: 
• τις επενδυτικές πολιτικές 
• την επενδυτική 

στρατηγική 
• την κατανομή στοιχείων 

ενεργητικού 
• τη συγκεκριμένη 

αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας είναι ίδιος και στα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες 
που διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ή/και δυνατότητες αύξησης των κερδών.  

 Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μια άκρως επιλεκτική και ενεργή στρατηγική μετοχών με περιορισμό διακράτησης λιγότερων από 
50 συμμετοχών στο χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί πιο ευέλικτη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη 
συγκέντρωση, προκειμένου να αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας της αγοράς. 

 Όσον αφορά την κατανομή ενεργητικού και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι γεωγραφικοί ορίζοντες είναι παρεμφερείς, το Απορροφώμενο Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού Αυστραλίας, ενώ το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σε αυτά. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του «Equity Best Selection Asia ex-Japan» ως Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνδέεται με τις ομοιότητες 
ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα. 

Επιτόκιο OCR: 
• «Classic» 
•   «I» 

 
 

κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
• 1,96%** 
• 0,96%** 
 
 

κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου  
• 1,97% 
• 0,96% 

 

* Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην ΕΛΛΆΔΑ 

** Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΛΆΔΑ 

 

 
Η Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολής (OTD), η ημερομηνία υπολογισμού και δημοσίευσης της ΚΑΕ, η ημερομηνία διακανονισμού εντολών, ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και 
απόδοσης (SRRI) (5), η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων), οι ειδικοί κίνδυνοι αγοράς, το λογιστικό νόμισμα, και οποιαδήποτε άλλα 
χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι ίδια τόσο για το Απορροφώμενο όσο και για το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Χαρακτηριστικά «PARVEST Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan» 
Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

«PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan» 
Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επενδυτικός Στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 

Επενδυτική Πολιτική 

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες για τις οποίες η 
ομάδα διαχείρισης θεωρεί ότι έχουν υψηλότερη μερισματική απόδοση σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
(εκτός της Ιαπωνίας) και οι οποίες διατηρούν την έδρα τους ή διεξάγουν το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας).  
Το εναπομένον τμήμα, δηλαδή το 25% κατ’ ανώτατο όριο του ενεργητικού 
του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους ισοδύναμους με μετοχές που 
εκδίδονται από περιορισμένο αριθμό εταιρειών οι οποίες διατηρούν την έδρα τους 
ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην 
Ασία (εκτός της Ιαπωνίας) και διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά 
χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ή/και δυνατότητες αύξησης των κερδών.  
Το εναπομένον τμήμα, δηλαδή το 25% κατ’ ανώτατο όριο του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες [συμπεριλαμβανομένων 
τίτλων συμμετοχής (P-Notes)], μέσα χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι 
επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του 
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χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 
κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί 
επίσης να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  
Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω επενδυτικά όρια, η συνολική έκθεση του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μέσω άμεσων και έμμεσων επενδύσεων) 
σε τίτλους από την ηπειρωτική Κίνα δεν θα υπερβαίνει το 25% του 
ενεργητικού του, επενδύοντας σε «Μετοχές Α Κίνας» μέσω του 
προγράμματος Stock Connect.  

ενεργητικού του, και μπορεί επίσης να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  
Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω επενδυτικά όρια, η συνολική έκθεση του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου (μέσω άμεσων και έμμεσων επενδύσεων) σε τίτλους από την 
ηπειρωτική Κίνα δεν θα υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του, επενδύοντας σε 
«Μετοχές Α Κίνας» μέσω του προγράμματος Stock Connect.  

Παράγωγα και Συναλλαγές 
Χρηματοδότησης Τίτλων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την 
αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο I. 

Προφίλ Τύπου Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 
• Επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των επενδύσεών τους σε μετοχές, 
• Είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν υψηλότερους κινδύνους αγοράς προκειμένου να αποκομίσουν δυνητικά υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις,  
• Μπορούν να υποστούν σημαντικές προσωρινές ζημίες, 
• Έχουν ανοχή στη μεταβλητότητα. 

Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά: 
• τις επενδυτικές πολιτικές 
• την επενδυτική 

στρατηγική 
• την κατανομή στοιχείων 

ενεργητικού 
• τη συγκεκριμένη 

αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας είναι ίδιος και στα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες 
που διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ή/και δυνατότητες αύξησης των κερδών και, ως εκ τούτου, καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε μεγαλύτερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού. 

 Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μια άκρως επιλεκτική και ενεργή στρατηγική μετοχών με περιορισμό διακράτησης λιγότερων από 
50 συμμετοχών στο χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει κανέναν περιορισμό στον αριθμό των συμμετοχών 
του χαρτοφυλακίου και επενδύει σε μετοχές που παρουσιάζουν μερισματική απόδοση τουλάχιστον 3%. 

 Όσον αφορά την κατανομή ενεργητικού, το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εστιάζει στην Αυστραλία και στο Χονγκ Κονγκ, ενώ το 
Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εστιάζει περισσότερο στην Κίνα και στην Ινδία. Με βάση τους κλάδους, το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών, ενώ οι επενδύσεις του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
εστιάζουν περισσότερο στους κλάδους Υλικού και Καταναλωτικών Αγαθών. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του «Equity Best Selection Asia ex-Japan» ως Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνδέεται με τις ομοιότητες 
ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα. 

Επιτόκιο OCR: 
• «Classic» 
•  «Privilege» 

 
 

• «I» 
 

κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
• 1,96% 
• 0,93%** 

 
 

• 0,96% 
 

κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου  
• 1,97% 
• 1,08% 

Η Αμοιβή Διαχείρισης είναι υψηλότερη (0,75%) για πράξεις στο Απορροφών 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο από αυτή που ισχύει για το Απορροφώμενο 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (0,62%) 

• 0,96% 
 

** Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΛΆΔΑ 

 
Η Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολής (OTD), η ημερομηνία υπολογισμού και δημοσίευσης της ΚΑΕ, η ημερομηνία διακανονισμού εντολών, ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και 
απόδοσης (SRRI) (5), η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων), οι ειδικοί κίνδυνοι αγοράς, το λογιστικό νόμισμα, και οποιαδήποτε άλλα 
χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι ίδια τόσο για το Απορροφώμενο όσο και για το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

7) Φορολογικές επιπτώσεις 
Αυτή η Συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο όσον αφορά τη φορολόγησή σας στο Λουξεμβούργο. 
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/16, οι αρχές του Λουξεμβούργου θα αναφέρουν στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής σας τα συνολικά μικτά έσοδα από 
την ανταλλαγή μεριδίων κατά την υλοποίηση της Συγχώνευσης. 
Για περισσότερες φοροτεχνικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη Συγχώνευση, συνιστάται να 
επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας φοροτεχνικό σύμβουλο ή τις τοπικές φορολογικές αρχές. 

8) Δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων  
Οι επιλογές σας: 
 Αν εγκρίνετε τη Συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 
 Αν δεν εγκρίνετε τη Συγχώνευση, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση έως την ώρα παύσης συναλλαγών την Παρασκευή, 

7 Ιουνίου 2019. 
 Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

9) Λοιπές πληροφορίες 
 Ο γεωγραφικός ορίζοντας των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Equity Asia Pacific ex-Japan*» και «Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan» 

περιλαμβάνεται στον γεωγραφικό ορίζοντα του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Equity Best Selection Asia ex-Japan».  
Παρόλ’ αυτά, δεδομένου ότι σε κάποιες χώρες (Ινδία, Ταϊβάν και Μαλαισία) δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της συγχώνευσης σε είδος, καθώς οι ισχύοντες τοπικοί 
κανονισμοί δεν εξουσιοδοτούν τη μεταβίβαση χωρίς την πληρωμή των υποκείμενων τίτλων: 
o Οι αντίστοιχοι τίτλοι στα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα πωληθούν και 
o Νέοι τίτλοι θα αγοραστούν στο αντίστοιχο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που έχει οριστεί από τον διαχειριστή 

κεφαλαίων. 
 Το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με αυτή τη Συγχώνευση (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ελέγχου και συναλλαγών που συνδέονται με την αναπροσαρμογή 

του χαρτοφυλακίου), θα βαρύνει την BNP Paribas Asset Management Luxembourg, την Εταιρεία Διαχείρισης.  
 Η πράξη συγχώνευσης θα επικυρωθεί από την PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, τον ελεγκτή της Εταιρείας.  
 Οι αναλογίες συγχώνευσης θα διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com/en/ αμέσως μόλις γνωστοποιηθούν. 
 Η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση και τα νομικά έγγραφα της Εταιρείας, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) των Απορροφώμενων και του 

Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και οι εκθέσεις του Θεματοφύλακα και του Ελεγκτή σχετικά με αυτή την πράξη διατίθενται από την Εταιρεία 
Διαχείρισης. Επίσης, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com όπου οι μεριδιούχοι καλούνται να τα μελετήσουν. 

 Η παρούσα ανακοίνωση θα προωθείται επίσης σε κάθε δυνητικό επενδυτή πριν από την επιβεβαίωση εγγραφής. 
 Για οποιονδήποτε όρο ή έκφραση δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. 

 
* Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην ΕΛΛΆΔΑ 

 

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

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

mailto:AMLU.ClientService@bnpparibas.com

