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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του πράκτορα μεταβιβάσεών μας 

Πρόσφατα, διεξαγάγαμε μια αναλυτική ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του πράκτορα μεταβιβάσεων 
(«ΠΜ») του ομίλου Schroders. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στην απόφαση να αναθέσουμε τις 
δραστηριότητες του ΠΜ στην τράπεζα HSBC France, στο υποκατάστημα του Λουξεμβούργου («HSBC»).  

Η HSBC είναι, εδώ και αρκετά χρόνια, στρατηγικός εταίρος της Schroders, ο οποίος παρέχει μια σειρά 
άλλων υπηρεσιών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφαση αυτή θα επεκτείνει τη συνεργασία μας με την HSBC 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως. Στόχος μας είναι η αύξηση 
της συνέπειας όσον αφορά τη διαχείριση των υπηρεσιών μας, γεγονός που θα προσδώσει τελικά επιπλέον 
αξία στους πελάτες μας. 

Η ανάθεση των δραστηριοτήτων του ΠΜ από τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. («SIM 
EU»), την εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία έχετε επενδύσει, στην HSBC, θα 
ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2019. Η HSBC θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους ίδιους 
όρους τους οποίους έχει θέσει η Πολιτική Απορρήτου της Schroders, τους οποίους μπορείτε να 
προσπελάζετε στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: www.schroders.com/en/privacy-policy. 

Η ανάθεση των δραστηριοτήτων του ΠΜ δεν επηρεάζει τη διαχείριση επενδύσεων των αμοιβαίων 
κεφαλαίων, τη δομή αμοιβών τους ή την κυριότητα των μονάδων σας και, κατά συνέπεια, ο σκοπός της 
παρούσας επιστολής είναι καθαρά ενημερωτικός. Δεν απαιτείται να προβείτε σε καμία ενέργεια ως 
απάντηση στην παρούσα επιστολή. Το κόστος αυτής της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εξόδων και των εξόδων επικοινωνίας με τους μεριδιούχους, δεν θα βαρύνει τους επενδυτές. 

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου, τα στοιχεία επικοινωνίας μας θα αλλάξουν ως ακολούθως: 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση: HSBC France, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxembourg 

 
Τηλέφωνο:   +352 404646500 
Φαξ:   +352 26378977 

 
Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τους υπάρχοντες ηλεκτρονικούς διαύλους συναλλαγών. 
 
 

 

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτής της ανάθεσης, παρακαλείσθε να 
ανατρέξετε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας: www.schroders.lu 
 
Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επικοινωνήστε με 
το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 212 / europeclientservices@schroders.com. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος 

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 
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