
 

 

 

 

Σημαντικές Πληροφορίες 

M&G (Lux) Investment Funds 1 
 

Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση 
προσοχή σας. 

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με κάποιες αλλαγές 
που πραγματοποιούμε σε μια σειρά επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της M&G (Lux) 
Investment Funds 1 (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») στα οποία έχετε επενδύσει. 
 

Όλες οι αλλαγές αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου 
που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.mandg.com ή 
επικοινωνώντας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Για μια αναλυτική περιγραφή των κινδύνων που 
συνδέονται με το/τα Αμοιβαίο(-α) Κεφάλαιο(-α) στο/στα οποίο(-α) έχετε επενδύσει, ανατρέξτε 
στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια, ωστόσο, συνιστούμε να το διαβάσετε 
προσεκτικά. 
 

Ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες αλλαγές στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες 
δεν αναφέρονται στην παρούσα επιστολή. 
 

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτικοί στόχοι, οι επενδυτικές πολιτικές και οι επενδυτικές 
προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι μεταφράσεις του πρωτότυπου 
αγγλικού κειμένου που περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη, νομικά έγκυρη έκδοση του 
αγγλικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εποπτείας του 
Χρηματοπιστωτικού Τομέα [Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)]. Σε 
κάθε περίπτωση, το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει κάθε μετάφρασης. 
 

Έχετε υπ' όψιν ότι ορισμένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που αναφέρονται στην παρούσα 
επιστολή ενδέχεται να μην είναι καταχωρισμένα ή/και εγκεκριμένα για διανομή στη χώρα 
σας. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να ενημερώσει τους μεριδιούχους που έχουν 
ήδη επενδύσει σε ένα ή περισσότερα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που γνωστοποιούνται στο 
παρόν έγγραφο. Συνεπώς, η παρούσα επιστολή δεν πρέπει να θεωρηθεί ή να ερμηνευτεί ως 
εμπορική προώθηση. 
 

Για να αλλάξετε την επένδυσή σας 
Αν οι αλλαγές που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα επιστολή δεν ανταποκρίνονται 
στις επενδυτικές σας ανάγκες, μπορείτε να προβείτε σε πώληση της επένδυσής σε 
οποιαδήποτε Αμοιβαία Κεφάλαια επηρεάζονται από τις αλλαγές, οποτεδήποτε πριν από την 
υλοποίηση των αλλαγών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, καθώς και 
σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Αν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε ή χρειάζεστε 
περαιτέρω πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή 
τηλεφωνικά στο +352 2605 9944. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 9:00 πμ έως 6:00 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Για τη δική σας ασφάλεια και για λόγους 
βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να 
καταγράφονται και να παρακολουθούνται.  
 

Επισημαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε επενδυτικές συμβουλές. Για 
τυχόν αμφιβολίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές ενδέχεται να σας 
επηρεάσουν, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  Σελίδα 
 

1 Αλλαγή πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Global High Yield 
ESG Bond 
 

3 

2 Αλλαγή πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Japan Smaller 
Companies 
 

6 

3 Αλλαγή πολιτικής του 

 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Absolute Return Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Conservative Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Dynamic Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency 

Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Income 

Opportunities 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Episode Macro 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Global Macro Bond 
 Αμοιβαίο Κεφάλαιο M&G (Lux) Global Target Return 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Income Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Optimal Income 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Sustainable Allocation 
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1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ M&G (LUX) GLOBAL 

HIGH YIELD ESG BOND 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον επενδυτικό στόχο και την 
επενδυτική προσέγγιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ούτε στον τρόπο διαχείρισης του. 
 
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019. 
 
Ποιες είναι οι αλλαγές και γιατί υλοποιούνται; 
Σύμφωνα με τη νέα επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν θα επιτρέπεται πλέον 
να επενδύει στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή θα εναρμονίσει την 
επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τις θεσμικές προσδοκίες των επενδυτών σε 
σχέση με θέματα ΠΚΔ, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα να αναζητήσουμε περαιτέρω 
ευκαιρίες ανάπτυξης για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
Θα αξιοποιήσουμε επίσης αυτήν την ευκαιρία για να αναδιατυπώσουμε το κείμενο της 
επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε να διευκρινιστεί ποιες επενδύσεις 
εξαιρούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ.  
 
Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το προφίλ 
κινδύνου του δεν πρόκειται να επηρεαστεί. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση της τρέχουσας και της νέας επενδυτικής 
πολιτικής, καθώς και του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που παραμένουν 
αμετάβλητα. 
 

Επενδυτικός Στόχος (αμετάβλητος) 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και 
εισόδημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
(ΠΚΔ) παράγοντες και επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης ΠΚΔ από ό,τι η παγκόσμια 
αγορά υψηλών αποδόσεων. 

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική 
Νέα επενδυτική πολιτική 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από 
εταιρείες και εκφράζονται σε οποιοδήποτε 
νόμισμα.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υιοθετεί απόψεις 
όσον αφορά τα νομίσματα και αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση στοιχείων που δεν εκφράζονται σε 
δολάρια ΗΠΑ στο δολάριο ΗΠΑ. Οι εκδότες 
αυτών των τίτλων μπορεί να είναι 
εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την 
πιστωτική ποιότητα των χρεογράφων υψηλής 
απόδοσης στα οποία μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από 
εταιρείες και εκφράζονται σε οποιοδήποτε 
νόμισμα. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υιοθετεί απόψεις 
όσον αφορά τα νομίσματα και αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση στοιχείων που δεν εκφράζονται σε 
δολάρια ΗΠΑ στο δολάριο ΗΠΑ. Οι εκδότες 
αυτών των τίτλων μπορεί να είναι 
εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την 
πιστωτική ποιότητα των επενδύσεων και το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 
100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
χρεόγραφα υψηλής απόδοσης και χωρίς 
αξιολόγηση.  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Τρέχουσα επενδυτική πολιτική (συνέχεια) 
Νέα επενδυτική πολιτική 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 
(συνέχεια) 

Η επενδυτική διαδικασία του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου βασίζεται στην ανάλυση από τη βάση 
προς την κορυφή μεμονωμένων εκδόσεων 
ομολόγων λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ' όψιν το 
μακροοικονομικό περιβάλλον.  

Η επενδυτική διαδικασία ενσωματώνει πλήρως 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με 
τη διακυβέρνηση παράγοντες χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες και αναλύσεις τρίτων για θέματα 
ΠΚΔ, καθώς και εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης 
χαρακτηριστικών ΠΚΔ.  

 Εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις 
αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το 
περιβάλλον και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς δεν περιλαμβάνονται στο φάσμα 
των επενδύσεων. 

 Επιπλέον, εφαρμόζεται μια διαδικασία 
ελέγχου που αποσκοπεί στον αποκλεισμό 
εταιρειών που αντλούν έσοδα άνω του 5% 
στην περίπτωση παραγωγών και άνω του 
10% στην περίπτωση διανομέων από τους 
ακόλουθους τομείς και υποτομείς: καπνά, 
οινοπνευματώδη, ψυχαγωγία ενηλίκων, 
τυχερά παιχνίδια ή θερμικό άνθρακα. 
Επιπροσθέτως, και καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια, βάσει πληροφοριών 
από την πηγή, εταιρείες που αντλούν 
έσοδα από τους τομείς της άμυνας και των 
όπλων αποκλείονται.  

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκλείει 
συμμετοχές με προσαρμοσμένη στον κλάδο 
αξιολόγηση σε θέματα ΠΚΔ κάτω του μέσου 
όρου βάσει αξιολογήσεων και αποκλειστικών 
πληροφοριών τρίτων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
μπορεί να επενδύει σε περιορισμένο βαθμό σε 
τίτλους που δεν έχουν λάβει ακόμα αξιολόγηση 
ΠΚΔ. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυαστικά και κατ' 
ανώτατο όριο, σε τίτλους υψηλής απόδοσης 
χωρίς αξιολόγηση. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
το 20% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε τίτλους προερχόμενους από 
τιτλοποίηση και έως 20% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα 
χρεόγραφα.  

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που 
πληρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του 
διαχειριστή επενδύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη χρήση πληροφοριών τρίτων ή/και 
εσωτερικών αναλύσεων χαρακτηριστικών ΠΚΔ. 

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τον 
αποκλεισμό τίτλων που εκδίδονται από: 

 Εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν 
τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το 
περιβάλλον και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, 

 Εταιρίες που αντλούν έσοδα από τους 
τομείς της άμυνας και των όπλων, και 

 Εταιρείες που αντλούν έσοδα άνω του 5% 
στην περίπτωση παραγωγών και άνω του 
10% στην περίπτωση διανομέων, από 
τους ακόλουθους τομείς: καπνά, 
οινοπνευματώδη, ψυχαγωγία ενηλίκων, 
τυχερά παιχνίδια, πυρηνική ενέργεια ή 
θερμικό άνθρακα.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
το 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση και 
έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
υπό αίρεση μετατρέψιμα χρεόγραφα. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και 
ισοδύναμα μετρητών, άμεσα ή μέσω 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 
(συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων 
που διαχειρίζεται η M&G).  

Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα 
μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
συμβόλαια άμεσης παράδοσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής 
πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής 
επιτοκίων και ομόλογα που συνδέονται με 
πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα παράγωγα, οι κινητές αξίες, τα μετρητά και 
ισοδύναμα μετρητών δεν μπορούν να 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς ΠΚΔ 
όπως οι υπόλοιποι τίτλοι που κατέχει το 
χαρτοφυλάκιο. 

 
συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Τρέχουσα επενδυτική πολιτική (συνέχεια) 
Νέα επενδυτική πολιτική 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 
(συνέχεια) 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει 
έμμεσα μέσω παράγωγων μέσων και να 
αναλαμβάνει θέσεις αγοράς και πώλησης για την 
επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου, την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και για σκοπούς αντιστάθμισης. 
Αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 
κινδύνου και συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε άλλα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητών και ισοδύναμων 
μετρητών, καταθέσεων, μετοχών, δικαιωμάτων 
αγοράς και άλλων χρεογράφων.  
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2. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ M&G (LUX) JAPAN SMALLER 
COMPANIES 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον επενδυτικό στόχο του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ούτε στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τα 
είδη επενδύσεων που επιτρέπεται να κατέχει. 
 

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019. 
 

Ποιες είναι οι αλλαγές και γιατί υλοποιούνται; 
 

 Αλλαγή του ορισμού των μικρότερων εταιρειών στην επενδυτική πολιτική 
Η νέα επενδυτική πολιτική θα διευρύνει τον ορισμό των μικρότερων ιαπωνικών 
εταιρειών σε αυτές που περιλαμβάνονται στο κατώτερο ήμισυ, αντί του κατώτατου ενός 
τρίτου, βάσει χρηματιστηριακής αξίας, όλων των εισηγμένων εταιρειών στην Ιαπωνία. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου θεωρεί ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό των μικρότερων εταιρειών στην Ιαπωνία δεν έχουν επαρκή ρευστότητα 
ή χρηματιστηριακή αξία ώστε να καταστούν κατάλληλες επενδύσεις για το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. 
 

Δεν αναμένουμε άμεσες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο λόγω αυτής της τροποποίησης. 
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει τις προοπτικές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για 
αποκόμιση μελλοντικών αποδόσεων και θα επιτρέψει στον διαχειριστή του αμοιβαίου 
κεφαλαίου να αξιοποιήσει έναν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτικών ευκαιριών. 
 

 Αναδιατύπωση της επενδυτικής πολιτικής και της επενδυτικής προσέγγισης 
Η επενδυτική πολιτική θα πρέπει να επεξηγεί με σαφήνεια σε ποια στοιχεία μπορεί να 
επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να καθορίζει οποιαδήποτε όρια στις επενδύσεις. Η 
τρέχουσα επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει αρκετές 
παραγράφους που περιγράφουν την επενδυτική διαδικασία του διαχειριστή του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι προτιμότερο να 
συμπεριληφθούν στην επενδυτική προσέγγιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία 
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου 
κεφαλαίου καθώς και τον τρόπο που δομεί το χαρτοφυλάκιό του ο διαχειριστής 
επενδύσεων. Συνεπώς, αυτές οι πληροφορίες αναδιατυπώθηκαν και προστέθηκαν στην 
επενδυτική προσέγγιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση της τρέχουσας και της νέας επενδυτικής 
πολιτικής, της επενδυτικής προσέγγισης, καθώς και του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου, που θα παραμείνουν αμετάβλητα. 
 

Επενδυτικός Στόχος (αμετάβλητος) 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (ο συνδυασμός 
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος), μετά την αφαίρεση του Αριθμητικού Στοιχείου Τρεχουσών 
Επιβαρύνσεων, έναντι του Δείκτη Russell Nomura Mid-Small Cap σε οποιαδήποτε περίοδο πέντε 
ετών. 

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική 
Νέα επενδυτική πολιτική 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους μικρότερων εταιρειών που 
διατηρούν την έδρα τους ή διεξάγουν το 
μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους 
δραστηριότητας στην Ιαπωνία. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει συνήθως 
λιγότερες από 50 μετοχές.  

Ως μικρότερες εταιρείες ορίζονται εκείνες που 
κατατάσσονται στο κατώτατο ένα τρίτο βάσει 
χρηματιστηριακής αξίας όλων των εισηγμένων 
εταιρειών στην Ιαπωνία. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους μικρότερων εταιρειών που 
έχουν συσταθεί, διατηρούν την έδρα τους ή 
διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην 
Ιαπωνία. 

Ως μικρότερες εταιρείες ορίζονται εκείνες που 
κατατάσσονται στο κατώτατο ήμισυ βάσει 
χρηματιστηριακής αξίας όλων των εισηγμένων 
εταιρειών στην Ιαπωνία. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως ένα 
συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 
λιγότερες από 50 εταιρείες. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Τρέχουσα επενδυτική πολιτική (συνέχεια) 
Νέα επενδυτική πολιτική 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 
(συνέχεια) 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι 
μπορεί να προκύψουν –και συχνά 
προκύπτουν – αστοχίες της αγοράς στον 
καθορισμό τιμών επειδή ψυχολογικοί 
παράγοντες (π.χ. συμπεριφορικά 
μεροληπτικά σφάλματα) ενδέχεται να μην 
επιτρέπουν πάντα στους επενδυτές να 
προβαίνουν σε ορθολογική αξιολόγηση των 
επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι τιμές της 
αγοράς δεν αντικατοπτρίζουν πάντα 
θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί δυνατή τη 
συστηματική αποκόμιση κερδών από τέτοια 
συμπεριφορικά μεροληπτικά σφάλματα που 
είναι διαδεδομένα στην αγορά μετοχών των 
μικρότερων εταιρειών της Ιαπωνίας. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων, μετρητά και 
ισοδύναμα μετρητών, καταθέσεις και 
δικαιώματα αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με 
σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων και την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και 
ισοδύναμα μετρητών, άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων 
(συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων 
που διαχειρίζεται η M&G). 

Παράγωγα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και για σκοπούς 
αντιστάθμισης των κινδύνων. 

Τρέχουσα επενδυτική προσέγγιση Νέα επενδυτική προσέγγιση 
(σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019) 

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι η 
αξιοποίηση αστοχιών της αγοράς στον 
καθορισμό τιμών υιοθετώντας μια 
πειθαρχημένη, μακροπρόθεσμη επενδυτική 
προσέγγιση.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προβαίνει σε διεξοδική 
αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος 
επενδύσεων προκειμένου να σχηματίσει έναν 
εστιασμένο κατάλογο μετοχών με χαμηλές 
αποτιμήσεις σε σχέση με το ιστορικό τους και 
την αγορά. Στη συνέχεια, οι εν λόγω εταιρείες 
υπόκεινται σε πειθαρχημένη και ενδελεχή 
ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών.  

Η κατανόηση των βιώσιμων κερδών μιας 
εταιρείας διασφαλίζει ότι η ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών οδηγεί σε υψηλό 
επίπεδο βεβαιότητας για καθεμία από τις 
εταιρείες που στις οποίες επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι η 
δημιουργία ενός αρκετά διαφοροποιημένου 
χαρτοφυλακίου και προβλέπει ότι η επιλογή 
μετοχών θα αποτελεί την κύρια κινητήρια 
δύναμη των επιδόσεων. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια 
πειθαρχημένη προσέγγιση στις επενδύσεις, η 
οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση και την 
επιλογή μεμονωμένων εταιρειών. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι μπορεί 
να προκύψουν – και συχνά προκύπτουν – 
αστοχίες της χρηματιστηριακής αγοράς στον 
καθορισμό τιμών επειδή ψυχολογικοί 
παράγοντες (π.χ. συμπεριφορικά μεροληπτικά 
σφάλματα) ενδέχεται να μην επιτρέπουν πάντα 
στους επενδυτές να προβαίνουν σε ορθολογική 
αξιολόγηση των επενδύσεων. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό 
διαφορετικών τιμών εταιρειών σε σύγκριση με 
την τιμή που κατά τη γνώμη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων είναι η πραγματική αξία, γεγονός 
που μπορεί να επιφέρει μεταβλητότητα των 
τιμών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 
επίτευξη κερδών από αυτά τα συμπεριφορικά 
μεροληπτικά σφάλματα εφαρμόζοντας μια 
επενδυτική προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι 
να αντλήσει οφέλη από αυτή τη μεταβλητότητα 
των τιμών. 

Η επενδυτική προσέγγιση αξιολογεί διεξοδικά το 
επενδυτικό φάσμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
προκειμένου να καταρτίσει έναν εστιασμένο 
κατάλογο εταιρειών με χαμηλές αποτιμήσεις 
μετοχών σε σχέση το ιστορικό τους και την 
αγορά. Στη συνέχεια, αυτές οι εταιρείες 
υπόκεινται σε ενδελεχή ανάλυση θεμελιωδών 
μεγεθών προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα 
βιώσιμα κέρδη μιας εταιρείας. Αυτή η ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών οδηγεί σε υψηλό επίπεδο 
βεβαιότητας για καθεμία από τις εταιρείες που 
κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναμένει ότι η 
επιλογή μετοχών θα αποτελεί την κύρια δύναμη 
των επιδόσεων. 
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Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή 
Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF). Η M&G Luxembour S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο 
Λουξεμβούργο από τη CSSF. 
 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ: 

 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Absolute Return Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Conservative Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Dynamic Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Episode Macro 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Global Macro Bond 
 Αμοιβαίο Κεφάλαιο M&G (Lux) Global Target Return 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Income Allocation 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Optimal Income 
 Αμοιβαίου Κεφαλαίου M&G (Lux) Sustainable Allocation 

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους επενδυτικούς στόχους των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ούτε στις συνολικές επενδυτικές προσεγγίσεις τους. 
 

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019. 
 

Ποιες είναι οι αλλαγές και γιατί υλοποιούνται; 
Η επενδυτική πολιτική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί ώστε να ενσωματώνει 
το γεγονός ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα της εσωτερικής 
αγοράς της Κίνας που εκφράζονται σε CNY (το ρενμίνμπι στο οποίο έχει πρόσβαση η 
εσωτερική αγορά της Κίνας) και διακινούνται στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας 
[China Interbank Bond Market (η «CIBM»)]. 
 

Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχει επιτρέψει σταδιακά την 
πρόσβαση αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών στο CIBM, συμπεριλαμβανομένων 
επενδυτικών κεφαλαίων. Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος Bond Connect τον Ιούλιο του 
2017 παρείχε τη δυνατότητα σε επενδυτικά κεφάλαια να προβαίνουν στην αγορά ομολόγων 
και χρεογράφων που διακινούνται στη CIBM, απευθείας μέσω του Χρηματιστηρίου του 
Χονγκ Κονγκ.  
 

Κατά συνέπεια, προβαίνουμε στην τροποποίηση των επενδυτικών πολιτικών των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ώστε οι διαχειριστές τους να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πρόσθετες 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Κίνα.  
 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τις αλλαγές; 
Αν και οι αλλαγές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε σημαντική μεταβολή του συνολικού 
προφίλ κινδύνου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συνιστούμε να διαβάσετε τις σημαντικές 
πληροφορίες που παρατίθενται στη συνέχεια και αφορούν τον κίνδυνο που συνδέεται ειδικά 
με τις επενδύσεις στη CIBM, καθώς και την ενότητα «Κίνδυνος της Κίνας» στο Ενημερωτικό 
Δελτίο.  
 

Η CIBM είναι μια εξωχρηματιστηριακή (OTC) αγορά, στην οποία διακινούνται τα 
περισσότερα ομόλογα που εκφράζονται σε CNY. Η CIBM βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης 
και διεθνοποίησης. Το Bond Connect είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την 
πραγματοποίηση συναλλαγών σε ομόλογα μεταξύ Κίνας και Χονγκ Κονγκ και παρέχει τη 
δυνατότητα σε επιλέξιμους αλλοδαπούς επενδυτές να επενδύουν σε ομόλογα της 
εσωτερικής αγοράς της Κίνας που διακινούνται στη CIBM. 
 

Η μεταβλητότητα της αγοράς και η δυνητική έλλειψη ρευστότητας λόγω χαμηλών όγκων 
συναλλαγών μπορεί να επιφέρει σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών ομολόγων της 
εσωτερικής αγοράς της Κίνας και τα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στη CIBM 
ενδέχεται να υποστούν ζημίες. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί επίσης να εκτίθενται σε 
κινδύνους που συνδέονται με διαδικασίες διακανονισμού και αθέτησης των 
αντισυμβαλλόμενων.  
 

Οι επενδύσεις στη CIBM μέσω του συστήματος Bond Connect υπόκεινται επίσης σε 
κανονιστικούς κινδύνους. Οι κανόνες και οι κανονισμοί που διέπουν αυτά τα καθεστώτα 
υπόκεινται σε αλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δυνητικά αναδρομική ισχύ. Τυχόν 
αναστολή του ανοίγματος λογαριασμών ή της πραγματοποίησης συναλλαγών στη CIBM 
από τις αρμόδιες αρχές της ΛΔΚ θα επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων να πραγματοποιούν συναλλαγές στη CIBM, καθώς και την επίτευξη των 
αντίστοιχων επενδυτικών στόχων τους. 


