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EQUITY EUROPE DEFI EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY 

EQUITY USA CORE US MULTI-FACTOR EQUITY 
JAPAN JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY 

MULTI-ASSET INCOME MULTI-ASSET INCOME 
PATRIMOINE SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY 
SEASONS SEASONS 

SUSTAINABLE ACTIVE BALANCED SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED 
SUSTAINABLE ACTIVE GROWTH SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH 
SUSTAINABLE ACTIVE STABILITY SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY 

USA US MULTI-FACTOR EQUITY 
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EQUITY USA US MULTI-FACTOR EQUITY 
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Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2019 
Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της BNP Paribas L1 και της PARVEST (οι Εταιρείες), αποφάσισαν να προβούν στη συγχώνευση, με βάση 
το Άρθρο 32 των Καταστατικών των Εταιρειών, των προαναφερόμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (η Συγχώνευση). 
Οι συγκεκριμένες Συγχωνεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο στάδια, ως εξής:  

 Πρώτον, με τη μεταβίβαση («Μεταβίβαση») ορισμένων Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της BNP Paribas L1 σε μη ενεργά, παρεμφερή 
Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της PARVEST, όπως καθορίζεται στην ενότητα I. «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ» και 

 Δεύτερον, με τη συγχώνευση («Συγχώνευση») των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της PARVEST και της BNP Paribas L1 στα Απορροφώντα 
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της PARVEST που ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα, όπως καθορίζεται στις ενότητες II. «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ».  

Οι κανόνες που ισχύουν για την όλη διαδικασία (Μεταβιβάσεις και Συγχωνεύσεις) περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα III. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ». 

I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Τα Απορροφώντα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα ενεργοποιηθούν από τις Μεταβιβάσεις, ως εξής: 
 

BNP PARIBAS L1 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

PARVEST (1) 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

 ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ*  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

BOND EURO CORPORATE EURO CORPORATE BOND OPPORTUNITIES 
13-ΣΕΠ-2019 06-ΣΕΠ-2019 13-ΣΕΠ-2019 16-ΣΕΠ-2019 EQUITY EUROPE DEFI EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY 

SEASONS SEASONS 
USA US MULTI-FACTOR EQUITY 27-ΣΕΠ-2019 20-ΣΕΠ-2019 27-ΣΕΠ-2019 30-ΣΕΠ-2019 

EQUITY BELGIUM BELGIUM EQUITY 25-ΟΚΤ-2019 18-ΟΚΤ-2019 25-ΟΚΤ-2019 28-ΟΚΤ-2019 
JAPAN JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY 25-ΟΚΤ-2019 18-ΟΚΤ-2019 25-ΟΚΤ-2019 28-ΟΚΤ-2019 

MULTI-ASSET INCOME MULTI-ASSET INCOME 22-ΝΟΕ-2019 15-ΝΟΕ-2019 22-ΝΟΕ-2019 25-ΝΟΕ-2019 
BOND EURO OPPORTUNITIES EURO BOND OPPORTUNITIES 29-ΝΟΕ-2019 22-ΝΟΕ-2019 29-ΝΟΕ-2019 02-ΔΕΚ-2019 

SUSTAINABLE ACTIVE BALANCED SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED 
05-ΔΕΚ-2019 28-ΝΟΕ-2019 05-ΔΕΚ-2019 09-ΔΕΚ-2019 SUSTAINABLE ACTIVE GROWTH SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH 

SUSTAINABLE ACTIVE STABILITY SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY 
*Ημερομηνίες: 
• Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης – Ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση τίθεται οριστικά σε ισχύ. 
• Ημερομηνία Τελευταίας Εντολής – Τελευταία ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεκτές εντολές εγγραφών, εξαγορών και μετατροπών έως την ώρα παύσης 

συναλλαγών για το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.  
Οι εντολές που λαμβάνονται για το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται.  
Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση δύνανται να δώσουν εντολή εξαγοράς 
των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, μέχρι αυτή την ημερομηνία. 

• Ημερομηνία Αποτίμησης Πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού για τον υπολογισμό της πρώτης ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση. 
• Ημερομηνία Υπολογισμού Πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία κατά την οποία θα υπολογιστεί η πρώτη ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση (με συγχωνευμένα χαρτοφυλάκια). 
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Τα εκδοθέντα μερίδια θα συγχωνευτούν ως εξής: 

Κωδικός ISIN 
Απορροφώμενα 

Επιμέρους Αμοιβαία 
Κεφάλαια 

Μερίδιο 
Νόμισμα 

Αναφοράς 

PARVEST (1) 
Απορροφώντα Επιμέρους 

Αμοιβαία Κεφάλαια 
Μερίδιο 

Νόμισμα 
Αναφοράς 

Κωδικός ISIN 

LU0982364571 

BNP Paribas L1 
Bond Euro Corporate 

Classic-CAP EUR 

Euro Corporate Bond 
Opportunities 

Classic-CAP EUR LU1956132903 
LU0982364654 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956133034 
LU1151725147 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956133620 
LU1480669651 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956134271  
LU1000852670 Life-CAP EUR Life-CAP EUR LU1956134354 
LU1370929215 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956134438 
LU1370930734 

BNP Paribas L1 
Equity Europe DEFI 

Classic-CAP EUR 

Europe Multi-Factor Equity 

Classic-CAP EUR LU1956135328 
LU1370930817 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956135591 
LU1370930908 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956135674 
LU1370931039 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956135757 
LU1370931112 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956135914  
LU1370931203 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956136052 
LU1655321476 

BNP Paribas L1 
Seasons 

Classic-CAP EUR 

Seasons 

Classic-CAP EUR LU1956161167 
LU1732779381 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956161670 
LU1655321559 I QD-DIS EUR I QD-DIS EUR LU1956161837 
LU1655321633 X QD-DIS EUR X QD-DIS EUR LU1956162132 
LU1303481904 

BNP Paribas L1 
USA 

Classic-CAP USD 

US Multi-Factor Equity 

Classic-CAP USD LU1956163023 
LU1303482035 Classic-DIS USD Classic-DIS USD LU1956163296 
LU1303482118 Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU1956163379 
LU1303482209 Classic H EUR-CAP EUR Classic H EUR-CAP EUR LU1956163536 
LU1303482381 N-CAP USD N-CAP USD LU1956163619 
LU1303482464 N EUR-CAP EUR N EUR-CAP EUR LU1956163700 
LU1303482548 Privilege-CAP USD Privilege-CAP USD LU1956163882 
LU1303482621 Privilege-DIS USD Privilege-DIS USD LU1956163965 
LU1838922588 Privilege H EUR-CAP EUR Privilege H EUR-CAP EUR LU1956164187 
LU1303482977 I-CAP USD I-CAP USD LU1956164260 
LU1951510673 I EUR-CAP EUR I EUR-CAP EUR LU1956164344 
LU1590778376 I Plus EUR-CAP EUR I Plus EUR-CAP EUR LU1956164427 
LU1590781677 I Plus H EUR-CAP EUR I Plus H EUR-CAP EUR LU1956164690 
LU1303483272 X-CAP USD X-CAP USD LU1956164856 
LU1303483272 X-CAP USD X-CAP USD LU1956164856 
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Αποτιμάται σε EUR Αποτιμάται σε EUR 
LU1370929991 

BNP Paribas L1 
Equity Belgium 

Classic-CAP EUR 

Belgium Equity 

Classic-CAP EUR LU1956130014 
LU1370930064 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956130105 
LU1370930148 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956130360 
LU1370930221 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956130444 
LU1370930494 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956130790 
LU1370930650 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956130873 
LU1303480849 

BNP Paribas L1 
Japan 

Classic-CAP JPY 

Japan Multi-Factor Equity 

Classic-CAP JPY LU1956138421 
LU1303480922 Classic-DIS JPY Classic-DIS JPY LU1956138694 
LU1303481060 Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU1956138777 
LU1303481144 Classic H EUR-CAP EUR Classic H EUR-CAP EUR LU1956138850 
LU1303481227 N-CAP JPY N-CAP JPY LU1956138934 
LU1303481490 Privilege-CAP JPY Privilege-CAP JPY LU1956139072 
LU1303481656 Privilege-DIS JPY Privilege-DIS JPY LU1956139155 
LU1303481730 I-CAP JPY I-CAP JPY LU1956139239 
LU1303481813 X-CAP JPY X-CAP JPY LU1956139312 
LU1056594234 

BNP Paribas L1 
Multi-Asset Income 

Classic-CAP EUR 

Multi-Asset Income 

Classic-CAP EUR LU1956157132 
LU1056594317 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956157215 
LU1056594408 Classic MD-DIS EUR Classic MD-DIS EUR LU1956157306 
LU1254145599 Classic RH AUD MD-DIS AUD Classic RH AUD MD-DIS AUD LU1956157488 
LU1254145672 Classic RH CAD MD-DIS CAD Classic RH CAD MD-DIS CAD LU1956157561 
LU1254145755 Classic RH CNH MD-DIS CNH Classic RH CNH MD-DIS CNH LU1956157645 
LU1254145839 Classic RH HKD MD-DIS HKD Classic RH HKD MD-DIS HKD LU1956157991 

LU1254145912 Classic RH SGD MD-DIS SGD Classic RH SGD MD-DIS SGD LU1956158023 

LU1151727945 Classic RH USD-CAP USD Classic RH USD-CAP USD LU1956158296 

LU1151728166 Classic RH USD-DIS USD Classic RH USD-DIS USD LU1956158379 

LU1254146050 Classic RH USD MD-DIS USD Classic RH USD MD-DIS USD LU1956158536 
LU1056594580 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956158619 
LU1056594747 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956158700 
LU1056594820 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956158882 
LU1056595041 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956159005 
LU1056595124 I-DIS EUR I-DIS EUR LU1956159187 
LU1056595397 I MD-DIS EUR I MD-DIS EUR LU1956159260 
LU1056595470 Life-CAP EUR Life-CAP EUR LU1956159344 
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LU1056595553 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956159427 
LU1590774383 X-DIS EUR X-DIS EUR LU1956159690 
LU0010000809 

BNP Paribas L1 
Bond Euro Opportunities 

Classic-CAP EUR 

Euro Bond Opportunities 

Classic-CAP EUR LU1956132143 
LU0010001013 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956132226 
LU0270761819 Classic New Distri-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956132226 
LU0159056620 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956132499 
LU0531558558 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956132572 

LU0159056380 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956132739 
 

LU0531558632 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956132812 
 

LU0132151118 

BNP Paribas L1 
Sustainable Active Balanced 

Classic-CAP EUR 

Sustainable Multi-Asset 
Balanced 

Classic-CAP EUR LU1956154386 
LU0132151464 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956154469 
LU1732371031 Classic Solidarity-CAP EUR Classic Solidarity BE-CAP EUR LU1956154972 
LU1732371114 Classic Solidarity-DIS EUR Classic Solidarity BE-DIS EUR LU1956155193 
LU1480669818 Classic RH USD-CAP USD Classic RH USD-CAP USD LU1956154543 
LU1728555399 Classic RH USD-DIS USD Classic RH USD-DIS USD LU1956154626 
LU0159091882 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956155276 
LU0531995693 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956155359 
LU0757554067 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956155433 
LU1732778656 Privilege Solidarity-CAP EUR Privilege Solidarity BE-CAP EUR LU1956155516 
LU1732778730 Privilege Solidarity-DIS EUR Privilege Solidarity BE-DIS EUR LU1956155607 
LU0159091536 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956155789 
LU0531995776 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956155862 
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LU0132152439 

BNP Paribas L1 
Sustainable Active Growth 

Classic-CAP EUR 

Sustainable Multi-Asset 
Growth 

Classic-CAP EUR LU1956155946 
LU0132152785 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956156084 
LU1732371205 Classic Solidarity-CAP EUR Classic Solidarity BE-CAP EUR LU1956156167 
LU1732371387 Classic Solidarity-DIS EUR Classic Solidarity BE-DIS EUR LU1956156241 
LU0159092427 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956156324 
LU0531997046 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956156597 
LU0757554570 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956156670 
LU1732778813 Privilege Solidarity-CAP EUR Privilege Solidarity BE-CAP EUR LU1956156753 
LU1732778904 Privilege Solidarity-DIS EUR Privilege Solidarity BE-DIS EUR LU1956156837 
LU0159092344 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956156910 
LU0531997129 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956157058 
LU0087047089 

BNP Paribas L1 
Sustainable Active Stability 

Classic-CAP EUR 

Sustainable Multi-Asset 
Stability 

Classic-CAP EUR LU1956159773 
LU0087047162 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956159856 
LU1056595637 Classic Solidarity-CAP EUR Classic Solidarity BE-CAP EUR LU1956159930 
LU1056595710 Classic Solidarity-DIS EUR Classic Solidarity BE-DIS EUR LU1956160193 
LU0159095446 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956160276 
LU0531998010 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956160359 
LU0757575062 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956160433 
LU1732779035 Privilege Solidarity-CAP EUR Privilege Solidarity BE-CAP EUR LU1956160516 
LU1732779118 Privilege Solidarity-DIS EUR Privilege Solidarity BE-DIS EUR LU1956160607 
LU0159095107 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956160789 
LU0982370974 Life-CAP EUR Life-CAP EUR LU1956160946 
LU0531998101 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956161084 
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II. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
Εκτός από τις ανωτέρω Μεταβιβάσεις, οι ακόλουθες Συγχωνεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε ενεργά Απορροφώντα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και, ως εκ τούτου, θα 
υπολογιστεί μια Αναλογία Ανταλλαγής: 

BNP PARIBAS L1 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

PARVEST (1) 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 
 ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ*  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ*  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

EQUITY USA CORE US MULTI-FACTOR EQUITY 27-ΣΕΠ-2019 20-ΣΕΠ-2019 26-ΣΕΠ-2019 27-ΣΕΠ-2019 27-ΣΕΠ-2019 30-ΣΕΠ-2019 

PATRIMOINE SUSTAINABLE MULTI-ASSET 
STABILITY 05-ΔΕΚ-2019 28-ΝΟΕ-2019 04-ΔΕΚ-2019 05-ΔΕΚ-2019 05-ΔΕΚ-2019 09-ΔΕΚ-2019 

 

PARVEST (1) 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

PARVEST (1) 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 
 ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ*  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ*  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΕ* 

SUSTAINABLE EQUITY 
EUROPE 

EUROPE MULTI-FACTOR 
EQUITY 13-ΣΕΠ-2019 06-ΣΕΠ-2019 12-ΣΕΠ-2019 13-ΣΕΠ-2019 13-ΣΕΠ-2019 16-ΣΕΠ-2019 

EQUITY USA US MULTI-FACTOR EQUITY 27-ΣΕΠ-2019 20-ΣΕΠ-2019 26-ΣΕΠ-2019 27-ΣΕΠ-2019 27-ΣΕΠ-2019 30-ΣΕΠ-2019 
BOND EURO LONG TERM EURO BOND OPPORTUNITIES 

29-ΝΟΕ-2019 22-ΝΟΕ-2019 28-ΝΟΕ-2019 29-ΝΟΕ-2019 29-ΝΟΕ-2019 02-ΔΕΚ-2019 
FLEXIBLE BOND EURO EURO BOND OPPORTUNITIES 

 
*Ημερομηνίες: 
• Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης – Ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση τίθεται οριστικά σε ισχύ. 
• Ημερομηνία Τελευταίας Εντολής – Τελευταία ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεκτές εντολές εγγραφών, εξαγορών και μετατροπών έως την ώρα παύσης 

συναλλαγών για το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.  
Οι εντολές που λαμβάνονται για το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται.  
Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση δύνανται να δώσουν εντολή εξαγοράς 
των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, μέχρι αυτή την ημερομηνία. 

• Ημερομηνία Αποτίμησης Αναλογίας Ανταλλαγής – Ημερομηνία αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού για τον υπολογισμό της αναλογίας ανταλλαγής. 
• Ημερομηνία Υπολογισμού Αναλογίας Ανταλλαγής – Ημερομηνία κατά την οποία θα υπολογιστεί η αναλογία ανταλλαγής της συγχώνευσης.  
• Ημερομηνία Αποτίμησης Πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού για τον υπολογισμό της πρώτης ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση. 
• Ημερομηνία Υπολογισμού Πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία κατά την οποία θα υπολογιστεί η πρώτη ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση (με συγχωνευμένα χαρτοφυλάκια). 

 
Τα εκδοθέντα μερίδια θα συγχωνευτούν ως εξής: 

Κωδικός ISIN Απορροφώμενα Επιμέρους 
Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδιο 

Νόμισμα 
Αναφοράς 

PARVEST (1) 
Απορροφώντα Επιμέρους 

Μερίδιο 
Νόμισμα 

Αναφοράς 
Κωδικός ISIN 
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Αμοιβαία Κεφάλαια 
LU0212189012 

BNP Paribas Funds 
Sustainable Equity Europe 

Classic-CAP EUR 

Europe Multi-Factor Equity 

Classic-CAP EUR LU1956135328 
LU0212189368 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956135591 
LU0212188121 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956135674 
LU0212187404 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956135757 
LU1721430327 Privilege-DIS EUR Privilege-DIS EUR LU1956135831  
LU0212188550 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956135914  
LU0212187156 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956136052 
LU0116160465 

BNP Paribas L1  
Equity USA Core 

Classic-CAP USD 

US Multi-Factor Equity 

Classic-CAP USD LU1956163023 
LU0116160549 Classic-DIS USD Classic-DIS USD LU1956163296 
LU0531774767 Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU1956163379 
LU0531774841 Classic EUR-DIS EUR Classic EUR-DIS EUR LU1956163452 

LU1254145326 Classic H EUR-
CAP EUR Classic H EUR-

CAP EUR LU1956163536 

LU0158989177 N-CAP USD N-CAP USD LU1956163619 
LU0531774924 Privilege-CAP USD Privilege-CAP USD LU1956163882 
LU0757565261 Privilege-DIS USD Privilege-DIS USD LU1956163965 

LU0757565261 
Privilege-DIS  
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
Privilege-DIS  
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956163965 

LU1655321120 Privilege EUR-
CAP EUR Privilege EUR-

CAP EUR LU1956164005 

LU1655321393 Privilege H EUR-
CAP EUR Privilege H EUR-

CAP EUR LU1956164187 

LU0158988799 I-CAP USD I-CAP USD LU1956164260 

LU0158988799 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956164260 

LU0531775061 X-CAP USD X-CAP USD LU1956164856 

LU0531775061 
X-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
X-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956164856 
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LU0012181318 

BNP Paribas Funds 
Equity USA 

Classic-CAP USD 

US Multi-Factor Equity 

Classic-CAP USD LU1956163023 
LU0012181235 Classic-DIS USD Classic-DIS USD LU1956163296 
LU0251804968 Classic EUR-CAP EUR Classic EUR-CAP EUR LU1956163379 
LU0283503844 Classic EUR-DIS EUR Classic EUR-DIS EUR LU1956163452 

LU0194435318 Classic H EUR-
CAP EUR Classic H EUR-

CAP EUR LU1956163536 

LU0107048042 N-CAP USD N-CAP USD LU1956163619 

LU0107048042 
N-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
N-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956163619 

LU0111444898 Privilege-CAP USD Privilege-CAP USD LU1956163882 

LU0111444898 
Privilege-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
Privilege-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956163882 

LU1788855028 Privilege EUR-
CAP EUR Privilege EUR-

CAP EUR LU1956164005 

LU0101986403 I-CAP USD I-CAP USD LU1956164260 

LU0101986403 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
I-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956164260 

LU0107091729 X-CAP USD X-CAP USD LU1956164856 

LU0107091729 
X-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD 
X-CAP 
Αποτιμάται σε 
EUR 

USD LU1956164856 

LU0823381875 

BNP Paribas Funds 
Bond Euro Long Term 

Classic-CAP EUR 

Euro Bond Opportunities 

Classic-CAP EUR LU1956132143 
LU0823381958 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956132226 
LU0823382170 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956132499 
LU0823382253 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956132572 
LU0823382097 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956132739 
LU0823382410 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956132812 
LU1022404724 

BNP Paribas Funds 
Flexible Bond Euro 

Classic-CAP EUR 

Euro Bond Opportunities 

Classic-CAP EUR LU1956132143 
LU1104114563 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956132226 
LU1022405028 N-CAP EUR N-CAP EUR LU1956132499 
LU1022405374 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956132572 
LU1022405457 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956132739 
LU1022405614 X-CAP EUR X-CAP EUR LU1956132812 
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LU1151728596 
BNP Paribas L1 
Patrimoine 

Classic-CAP EUR 

Sustainable Multi-Asset Stability 

Classic-CAP EUR LU1956159773 
LU1151728679 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU1956159856 
LU1151728836 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU1956160359 
LU1151729057 I-CAP EUR I-CAP EUR LU1956160789 

III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
1) Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης 

 Προκειμένου να προσφέρει μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται από συνοχή και ομοιογένεια, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μετασχηματισμό της 
συνολικής «ομπρέλας» PARVEST(1) σύμφωνα με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), η BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT Luxembourg αποφασίζει τον εξορθολογισμό της σειράς των αμοιβαίων κεφαλαίων της καταργώντας όμοια επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή/και 
υπερβολικά μικρά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή/και επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια με χαμηλές αποδόσεις ή/και επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια ESG της υπόλοιπης «ομπρέλας». 

 Η αναλυτική αιτιολόγηση που ισχύει μόνο για τις Συγχωνεύσεις περιγράφεται παρακάτω στο σημείο 5). 
2) Συνέπειες των Συγχωνεύσεων για τους μεριδιούχους των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Έχετε υπ' όψιν τις ακόλουθες συνέπειες της Συγχώνευσης: 
 Οι μεριδιούχοι των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους, το οποίο αναλύεται 

παρακάτω στο σημείο 7), θα γίνουν μεριδιούχοι των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
 Τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα κλείσουν χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους στα 

Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. 
 Τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα πάψουν να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των συγχωνεύσεων. 
 Ειδικές διατάξεις που ισχύουν αποκλειστικά για Μεταγενέστερες Συγχωνεύσεις: Όταν η επενδυτική στρατηγική ενός Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου δεν είναι ίδια με εκείνη του αντίστοιχου Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου [αυτό ισχύει για όλες τις Συγχωνεύσεις σε μετρητά και ορισμένες 
Συγχωνεύσεις σε είδος, όπως αναφέρεται παρακάτω στο σημείο 5 β)], τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν 
συμμορφώνονται με τους νομικούς επενδυτικούς περιορισμούς και την επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πωληθούν πριν 
από τη Συγχώνευση. Η αναπροσαρμογή αυτού τους είδους θα πραγματοποιηθεί αρκετές ημέρες πριν από τη Συγχώνευση, εκτός εάν οι συνθήκες της αγοράς δεν 
επιτρέψουν την πώληση των προαναφερθέντων στοιχείων ενεργητικού προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Τα έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με τις εν 
λόγω πράξεις θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης. 

 Οι τοπικοί κανονισμοί σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν τη μεταβίβαση τίτλων χωρίς χρέωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τίτλοι θα πωλούνται στο πλαίσιο του 
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα αγοράζονται στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική. Τα 
έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με τις εν λόγω πράξεις θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης. 

 Όπως οποιαδήποτε συγχώνευση, αυτές οι πράξεις ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο μείωσης της απόδοσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου, ειδικά λόγω των διαφορετικών στρατηγικών [παρακάτω στο σημείο 5)] και της αναπροσαρμογής των χαρτοφυλακίων (όπως εξηγείται 
παραπάνω). 

3) Συνέπειες της Συγχώνευσης για τους μεριδιούχους των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Επισημαίνονται τα εξής: 
 Τα Απορροφώντα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα ενεργοποιηθούν από τις Μεταβιβάσεις. 

Οι συγχωνεύσεις δεν θα έχουν καμία συνέπεια για τους μεριδιούχους του αντίστοιχου Μεταβιβασθέντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου της BNP Paribas L1. 
 Οι πρώτες εντολές στα Απορροφώντα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα γίνουν δεκτές κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης Πρώτης ΚΑΕ που αναφέρεται στον πρώτο 

πίνακα ημερομηνιών παραπάνω. 
4) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων 

Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια.  
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Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν μερίδια στον κομιστή. 
a. Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις Μεταβιβάσεις  

 Οι μεριδιούχοι των Απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα λάβουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων των Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, στο 
είδος και στην κατηγορία που είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο νόμισμα με τα μερίδια που διαθέτουν στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, με βάση την 
αναλογία ανταλλαγής ενός (1) μεριδίου του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για ένα (1) μερίδιο του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 
b. Ειδικές διατάξεις που ισχύουν αποκλειστικά για Μεταγενέστερες Συγχωνεύσεις  

 Ο αριθμός των νέων μεριδίων των Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι των Απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες επί την αναλογία ανταλλαγής. 

 Οι αναλογίες ανταλλαγής θα υπολογιστούν διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων κατηγοριών διά την ΚΑΕ ανά μερίδιο 
των αντίστοιχων Απορροφωσών κατηγοριών, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

 Στην προκειμένη περίπτωση, τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, όπου ισχύει, των στοιχείων παθητικού κατά την 
ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
«Καθαρή αξία ενεργητικού» στο Βιβλίο I των ενημερωτικών δελτίων των Εταιρειών. 

 Σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα στους κανόνες αποτίμησης για τους τίτλους που κατέχει το Απορροφώμενο και το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, η 
αποτίμηση του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πραγματοποιείται κατ' εξαίρεση σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του Απορροφώντος 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου την ίδια ημέρα με την Ημερομηνία Αποτίμησης Αναλογίας Ανταλλαγής. 

 Όταν μια κατηγορία μεριδίων ενός 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. 

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

5) Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των Απορροφώμενων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Όπως αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 1), η Απορροφώσα «ομπρέλα» PARVEST θα μετασχηματιστεί από τις 30 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια και τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), με την ενσωμάτωση προτύπων ESG στην επενδυτική διαδικασία κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ενσωμάτωση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

a. Μεταβιβάσεις  
Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των προτύπων ESG, η ακόλουθη διατύπωση θα προστεθεί στην επενδυτική πολιτική όλων των Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων:  
«Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και 
Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου» 
Επιπρόσθετα, η επενδυτική πολιτική των Europe Multi-Factor Equity, US Multi-Factor Equity και Japan Multi-Factor Equity θα συμπληρωθεί ως εξής:  
«Εκτός από την αναζήτηση αποδόσεων, το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της βαθμολογίας του μετά την υιοθέτηση των προτύπων ESG και τη 
μείωση του αντίστοιχου αποτυπώματος άνθρακα». 
Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά ανάμεσα στο Απορροφώμενο και στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που συμμετέχουν στις Μεταβιβάσεις. Έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: 

• Διαχειριστής Επενδύσεων 
• Επενδυτικός Στόχος (εκτός από μια αποσαφήνιση στη διατύπωση)  
• Επενδυτική Πολιτική 
• Επενδυτική Στρατηγική 

Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά είναι επίσης παρόμοια, όπως η Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου, οι Ειδικοί Κίνδυνοι Αγοράς, το Προφίλ Τυπικού Επενδυτή, το Λογιστικό 
Νόμισμα, τα Επιτόκια OCR, ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI), ο Κύκλος ΚΑΕ και η Ημέρα Αποτίμησης. 
Οι συγκεκριμένες Μεταβιβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε είδος. 
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b. Συγχωνεύσεις  
Για τις μεταγενέστερες Συγχωνεύσεις, οι διαφορές μεταξύ των Απορροφώμενων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι εξής:  
 

Χαρακτηριστικά 
 «BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds Europe Multi-Factor Equity» 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε είδος 

Επενδυτικός στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 
Η στρατηγική που εφαρμόζεται επιδιώκει την αύξηση της αξίας ενός 
χαρτοφυλακίου ευρωπαϊκών μετοχών μεσοπρόθεσμα, συνδυάζοντας 
διάφορα στυλ παραγόντων ώστε να δημιουργούνται ενεργές εκθέσεις με 
έλεγχο του κινδύνου. 

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 τηρούν 
τα κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης που καλύπτουν θέματα κοινωνικής 
ή/και περιβαλλοντικής ευθύνης ή/και εταιρικής διακυβέρνησης και 
διατηρούν την έδρα τους σε κράτος μέλος του ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, πλην των κρατών που δεν έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής.  
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς ή/και μετρητά, καθώς και σε κάθε είδους χρεωστικούς 
τίτλους, εφόσον δεν υπερβαίνει το 15% του ενεργητικού, και σε ΟΣΕΚΑ 
ή ΟΣΕ, εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού.  
 

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 Ευρώπη. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς ή 
μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε άλλες μετοχές και 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. 
Το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί βάσει συστηματικής προσέγγισης, 
συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια αποτίμησης μετοχών όπως η αξία, η 
ποιότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς. 
Το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί βάσει συστηματικής προσέγγισης, 
συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια αποτίμησης μετοχών όπως η αξία, η 
αποδοτικότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς.  
Μετά την υλοποίηση της ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας, 
υπολογίζεται μια βαθμολογία με βάση τα Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 
κριτήρια και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και χαμηλού 
αποτυπώματος άνθρακα για κάθε μεμονωμένη μετοχή του φάσματος 
επενδύσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πλήρης αναπροσαρμογή 
του χαρτοφυλακίου με στόχο την επιλογή των καλύτερων διαθέσιμων 
μετοχών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η τελική μέση βαθμολογία του με 
βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια. 
Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Παράγωγα και Συναλλαγές 
Χρηματοδότησης Τίτλων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και τίτλοι επιλογής με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο I. 

Ειδικοί κίνδυνοι αγοράς 
• Κίνδυνος κλάδων μικρής κεφαλαιοποίησης, εξειδικευμένων ή 

περιορισμένων κλάδων 
• Κίνδυνος τίτλων επιλογής 

• Κίνδυνος τίτλων επιλογής 
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Προφίλ Τυπικού 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 τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη 

Αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας και η φιλοσοφία είναι ίδια και στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο επιλέγει μια μεγάλη ομάδα στοιχείων ενεργητικού και έχει δημιουργηθεί βάσει μιας πολυπαραγοντικής προσέγγισης, συνδυάζοντας 
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου όπως η αξία, η ποιότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς. 

 Το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της βαθμολογίας του μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων 
ESG και τη μείωση του αντίστοιχου αποτυπώματος άνθρακα. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST Europe Multi-Factor Equity ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) τις 
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα, ii) το γεγονός ότι, μετά τη συγχώνευση, τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού θα ανέλθουν σε ένα βέλτιστο μέγεθος για αυτού του είδους τη στρατηγική προς το βέλτιστο συμφέρον 
των μεριδιούχων και iii) την πιθανή πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη). 

Ημέρα Αποτίμησης 

Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα 
Αποτίμησης»), υπάρχει μια αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού με την 
ίδια ημερομηνία. 

Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα 
Αποτίμησης»), υπάρχει μια αντίστοιχη ΚΑΕ με την ίδια ημερομηνία, 
εκτός εάν δεν είναι δυνατή η αποτίμηση 50% ή μεγαλύτερου ποσοστού 
των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
• «N» 
• «Privilege» 
• «I» 
• «X» 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 1,97% 
• 2,73% 
• 1,08% 
• 0,96% 
• 0,36% 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 Equity Europe DEFI» 
• 1,45% 
• 2,70% 
• 0,80% 
• 0,66% 
• 0,36% 

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), 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 
 «BNP Paribas Funds Equity USA» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity» 
Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε είδος 

Επενδυτικός στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 
Η στρατηγική που εφαρμόζεται επιδιώκει την αύξηση της αξίας ενός 
χαρτοφυλακίου μετοχών των Η.Π.Α. μεσοπρόθεσμα, συνδυάζοντας 
διάφορα στυλ παραγόντων ώστε να δημιουργούνται ενεργές εκθέσεις με 
έλεγχο του κινδύνου. 

Επενδυτική πολιτική Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους που 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους 
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ισοδυναμούν με μετοχές και εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες 
διατηρούν την έδρα τους ή ασκούν σημαντικό τμήμα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής.  
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς ή μετρητά, καθώς και σε κάθε είδους χρεωστικούς 
τίτλους, εφόσον δεν υπερβαίνει το 15% του ενεργητικού, και σε ΟΣΕΚΑ 
ή ΟΣΕ, εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού.  

ισοδύναμους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες 
διατηρούν την έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς ή 
μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε άλλες μετοχές και 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. 
Το ενεργητικό που περιγράφεται ανωτέρω θα επενδύεται κατά κύριο 
λόγο σε δολάρια Η.Π.Α. 
Το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί βάσει συστηματικής προσέγγισης, 
συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια αποτίμησης μετοχών όπως η αξία, η 
αποδοτικότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς.  
Μετά την υλοποίηση της ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας, 
υπολογίζεται μια βαθμολογία με βάση τα Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 
κριτήρια και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και χαμηλού 
αποτυπώματος άνθρακα για κάθε μεμονωμένη μετοχή του φάσματος 
επενδύσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πλήρης αναπροσαρμογή 
του χαρτοφυλακίου με στόχο την επιλογή των καλύτερων διαθέσιμων 
μετοχών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η τελική μέση βαθμολογία του με 
βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια. 
Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

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 Τυπικού Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 
• επιζητούν να προσθέσουν μια συμμετοχή σε μία μόνο χώρα σε ένα υφιστάμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, 
• είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν υψηλότερους κινδύνους αγοράς προκειμένου να αποκομίσουν δυνητικά υψηλότερες μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις, 
• μπορούν να υποστούν σημαντικές προσωρινές ζημίες, 
• έχουν ανοχή στη μεταβλητότητα. 
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Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη Αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας είναι ίδιος και στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιλέγει 
εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και έχει δημιουργηθεί βάσει μιας πολυπαραγοντικής προσέγγισης, συνδυάζοντας 
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου όπως η αξία, η ποιότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς. 

 Το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της βαθμολογίας του μετά την υιοθέτηση των 
κριτηρίων ESG και τη μείωση του αντίστοιχου αποτυπώματος άνθρακα. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST US Multi-Factor Equity ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) τις 
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα, ii) ένα λιγότερο σημαντικό επίπεδο 
κινδύνου στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, iii) το γεγονός ότι, μετά τη συγχώνευση, τα συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού θα 
ανέλθουν σε ένα βέλτιστο μέγεθος για αυτού του είδους τη στρατηγική προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και iv) την πιθανή 
πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν 
λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη). 

Ημέρα Αποτίμησης 

Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα 
Αποτίμησης»), υπάρχει μια αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού με την 
ίδια ημερομηνία, εκτός εάν 50% ή μεγαλύτερο ποσοστό του 
ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εισηγμένο στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το χρηματιστήριο είναι κλειστό. 

Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα 
Αποτίμησης»), υπάρχει μια αντίστοιχη ΚΑΕ με την ίδια ημερομηνία, 
εκτός εάν δεν είναι δυνατή η αποτίμηση 50% ή μεγαλύτερου ποσοστού 
των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
• «N» 

 
• «Privilege» 
• «I» 
• «X» 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 1,82% 
• 2,47% 

 
• 1,07% 
• 0,95% 
• 0,36% 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 USA» 
• 1,45% 
• 2,20% (επιτόκιο EOCR, καθώς η κατηγορία δεν είναι ακόμα ενεργή 

στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 USA») 
• 0,80% 
• 0,76% 
• 0,24% 

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 
 «BNP Paribas L1 Equity USA Core» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity» 
Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε είδος 

Επενδυτικός στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 
Η στρατηγική που εφαρμόζεται επιδιώκει την αύξηση της αξίας ενός 
χαρτοφυλακίου μετοχών των Η.Π.Α. μεσοπρόθεσμα, συνδυάζοντας 
διάφορα στυλ παραγόντων ώστε να δημιουργούνται ενεργές εκθέσεις με 
έλεγχο του κινδύνου. 

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 περιορισμένο αριθμό 
επιλεγμένων εταιρειών (ενδεικτικά, σύμφωνα με κριτήρια μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης), οι οποίες διατηρούν την έδρα τους ή διεξάγουν το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% 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 εταιρείες, οι οποίες 
διατηρούν την έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε άλλες μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, μέσα 
χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 
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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. 
Το ενεργητικό που περιγράφεται ανωτέρω θα επενδύεται κατά κύριο λόγο 
σε δολάρια Η.Π.Α. 

κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί 
επίσης να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Το ενεργητικό που περιγράφεται ανωτέρω θα επενδύεται κατά κύριο λόγο 
σε δολάρια Η.Π.Α. 
Το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί βάσει συστηματικής προσέγγισης, 
συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια αποτίμησης μετοχών όπως η αξία, η 
αποδοτικότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς.  
Μετά την υλοποίηση της ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας, 
υπολογίζεται μια βαθμολογία με βάση τα Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 
κριτήρια και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και χαμηλού 
αποτυπώματος άνθρακα για κάθε μεμονωμένη μετοχή του φάσματος 
επενδύσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πλήρης αναπροσαρμογή 
του χαρτοφυλακίου με στόχο την επιλογή των καλύτερων διαθέσιμων 
μετοχών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η τελική μέση βαθμολογία του με βάση 
τα συγκεκριμένα κριτήρια. 
Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

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 Τυπικού 
Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 
• επιζητούν να προσθέσουν μια συμμετοχή σε μία μόνο χώρα σε ένα υφιστάμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, 
• 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 τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη 

Αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας είναι ίδιος και στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
επενδύει σε επιλεγμένο περιορισμένο αριθμό εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιλέγει 
εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και έχει δημιουργηθεί βάσει μιας πολυπαραγοντικής προσέγγισης, συνδυάζοντας πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου όπως η αξία, η ποιότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα και η δυναμική της αγοράς. 

 Το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της βαθμολογίας του μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων 
ESG και τη μείωση του αντίστοιχου αποτυπώματος άνθρακα. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST US Multi-Factor Equity ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) τις 
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα, ii) το γεγονός ότι, μετά τη συγχώνευση, τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού θα ανέλθουν σε ένα βέλτιστο μέγεθος για αυτού του είδους τη στρατηγική προς το βέλτιστο συμφέρον των 
μεριδιούχων και iii) την πιθανή πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
(λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη). 
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Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
• «N» 

 
• «Privilege» 
• «I» 
• «X» 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 1,94% 
• 2,69% 

 
• 1,05% 
• 0,76% 
• 0,24% 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 USA» 
• 1,45% 
• 2,20% (επιτόκιο EOCR, καθώς η κατηγορία δεν είναι ακόμα ενεργή 

στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 USA») 
• 0,80% 
• 0,76% 
• 0,24% 

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, η Ημέρα Αποτίμησης 
και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι ίδια τόσο για το Απορροφώμενο όσο και για το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. 
 

Χαρακτηριστικά 
 «BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities» 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε είδος 

Επενδυτικός στόχος Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα. 
Δημιουργία αποδόσεων μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός 
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών εντός 
του παγκόσμιου φάσματος τίτλων σταθερού εισοδήματος δείχνοντας 
προτίμηση, με την πάροδο του χρόνου, σε εκδόσεις της Ευρωζώνης. 

Επενδυτική πολιτική 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα 2/3 του 
ενεργητικού του σε ομόλογα που εκφράζονται σε ευρώ ή άλλους 
παρεμφερείς τίτλους με μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των 10 ετών. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 1/3 του ενεργητικού 
του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς ή μετρητά και έως το 10% του ενεργητικού του μπορεί να 
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
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. 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερού εισοδήματος επιδιώκει 
τη δημιουργία αποδόσεων μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός 
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών εντός 
του παγκόσμιου φάσματος τίτλων σταθερού εισοδήματος δείχνοντας 
προτίμηση, με την πάροδο του χρόνου, σε εκδόσεις της Ευρωζώνης. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει να χρησιμοποιεί το 
ευρύτερο σύνολο στρατηγικών σε όλες τις υποκατηγορίες ενεργητικού 
που παρατίθενται στη συνέχεια, με έμφαση στον συνδυασμό 
διαφόρων προσεγγίσεων –κατευθυντικές, αρμπιτράζ, σχετικής αξίας, 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές– και με στόχο τη διασφάλιση της διασποράς 
και της ευελιξίας. Η στάθμιση των διαφορετικών στρατηγικών στο 
χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, 
σύμφωνα με την εξέλιξη των συνθηκών στις αγορές και προκειμένου 
να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του Διαχειριστή Επενδύσεων.  
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται 
Οι επενδυτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν: 
1) μια σειρά κατευθυντικών θέσεων (αγοράς ή/και πώλησης) στο 
παγκόσμιο φάσμα ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών 
ομολόγων, επιτοκίων, πληθωρισμού, πιστωτικών τίτλων, δομημένων 
τίτλων, νομισμάτων, δεικτών αγοράς κ.λπ., καθώς και θέσεων επί της 
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μεταβλητότητας των στοχευόμενων στοιχείων ενεργητικού, 
2) μια σειρά στρατηγικών αρμπιτράζ και σχετικής αξίας που μπορούν 
να εφαρμόζονται στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού στις οποίες 
εφαρμόζονται και οι κατευθυντικές στρατηγικές, 
3) μια σειρά στρατηγικών που βασίζονται σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές 
προσεγγίσεις, μακροοικονομική ανάλυση «από πάνω προς τα κάτω» 
ή/και επιλογή «από κάτω προς τα πάνω» και ποικίλους χρονικούς 
ορίζοντες, από την κατανομή τακτικής σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσμους 
τίτλους μέχρι την επιλογή μακροπρόθεσμων εναλλακτικών. 

Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Υπεύθυνων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού 
1. Βασικές κατηγορίες ενεργητικού 
Κατ’ ανώτατο το 100% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου δύναται να επενδύεται στα εξής μέσα: 
(i) Εγχώρια κρατικά ομόλογα, 
(ii) Υπερεθνικούς τίτλους (οι οποίοι ορίζονται ως τίτλοι που εκδίδονται 
από διεθνείς οργανισμούς, των οποίων τα κράτη μέλη υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα), 
(iii) Δομημένους Χρεωστικούς Τίτλους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους θα είναι Επενδυτικού Βαθμού κατά τον χρόνο αγοράς, ενώ 
όλοι θα διακινούνται σε Οργανωμένες Αγορές ανά τον κόσμο. Εάν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης υποβιβαστούν κάτω του 
Επενδυτικού Βαθμού ή/και στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο 
καταλήξει με οποιουσδήποτε επισφαλείς τίτλους ως αποτέλεσμα 
γεγονότος αναδιάρθρωσης (restructuring event) ή οποιουδήποτε 
γεγονότος πέραν του ελέγχου της εταιρείας, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα εκτιμήσει την κατάσταση και, εφόσον κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο, θα προσαρμόσει εγκαίρως τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, προκειμένου να συνεχίσει να εξυπηρετεί το βέλτιστο 
συμφέρον των μεριδιούχων (σε κάθε περίπτωση, οι επισφαλείς τίτλοι 
δεν θα υπερβαίνουν ποτέ το 5% του ενεργητικού): 
- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια με την Εγγύηση Κρατικού 

Φορέα (Agency Mortgage Backed Securities), δηλαδή αυτά που 
εκδίδονται από τον Κρατικό Εθνικό Οργανισμό Ενυπόθηκων 
Δανείων (Ginnie Mae), την Ομοσπονδιακή Εθνική Ένωση 
Ενυπόθηκων Δανείων (Fannie Mae) και τον Ομοσπονδιακό 
Οργανισμό Ενυπόθηκων Στεγαστικών Δανείων (Freddie Mac) ή 
τους διάδοχους οργανισμούς αυτών 

- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια χωρίς την Εγγύηση Κρατικού 
Φορέα (Non-Agency Mortgage Backed Securities) 

- Εγγυημένα ενυπόθηκα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των 
ενυπόθηκων ομολόγων πληρωμής μόνο τόκων («IO»), μόνο 
τόκων αντίστροφης τάξης («IO αντίστροφης τάξης») και μόνο 
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κεφαλαίου («PO»), καθώς και άλλα τμήματα τίτλων σταθερού 
επιτοκίου, κυμαινόμενου επιτοκίου και μειωμένης εξασφάλισης 

- Τιτλοποιημένα Εμπορικά Ενυπόθηκα Δάνεια (Commercial 
Mortgage Backed Securities – CMBS), Τιτλοποιημένα Δάνεια 
(Asset-Backed Securities – ABS), συμπεριλαμβανομένων 
καταναλωτικών απαιτήσεων –π.χ. δάνεια αυτοκινήτου, πιστωτικές 
κάρτες, φοιτητικά δάνεια– και εμπορικών απαιτήσεων –π.χ. 
χρηματοδοτήσεις με ενεχυρίαση ετοιμοπαράδοτων εμπορευμάτων, 
εκμισθώσεις εξοπλισμού, εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων 
μεταφορών, ιστοί τηλεπικοινωνιών 

- Καλυμμένα ομόλογα 
- Παράγωγα επί CDS, όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού 

είναι ένα ABS ή ένα CMBS, και καλάθια αυτών των CDS («ABX» 
και «CMBX», αντίστοιχα), εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα 
(Συνθετικοί δομημένοι χρεωστικοί τίτλοι) 

- Παράγωγα επί Τιτλοποιημένων Ενυπόθηκων Δανείων Προς 
Ανακοίνωση (TBA). 

(iv) Εταιρικά ομόλογα συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων 
υψηλής απόδοσης, 
(v) Μέσα συναλλάγματος, 
(vi) Μέσα χρηματαγοράς. 
2. Στοιχεία ενεργητικού σε επικουρική βάση 
Κατ’ ανώτατο το 35% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου δύναται να επενδύεται στα εξής μέσα: 
(i) Μετατρέψιμα ομόλογα 
(ii) Εκθέσεις σε μετοχές, οι οποίες απορρέουν από παλαιότερα 
πραγματοποιηθείσες εκθέσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 
δευτερεύοντα μέσα μειωμένης εξασφάλισης (junior subordinated 
instruments), ή στις περιπτώσεις που οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το 
μέσο για την αποτελεσματική αντιστάθμιση ή απομόνωση του κινδύνου 
που συνδέεται με έναν τίτλο σταθερού εισοδήματος ή την αγορά, όπως 
έσοδα από την αναδιάρθρωση τίτλων σταθερού εισοδήματος – είτε 
μέσω εθελοντικής ανταλλαγής είτε, στην περίπτωση αθέτησης 
πληρωμής, μέσω αναδιάρθρωσης που ενδέχεται να οδηγήσει στην 
έκδοση μετοχών προς τους ομολογιούχους. Ενδέχεται να εξυπηρετεί 
το συμφέρον των επενδυτών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν 
ο Διαχειριστής Επενδύσεων καταλήξει σε συμφωνία αναφορικά με 
τους όρους ανάλογης ανταλλαγής, εφόσον πρόκειται για εθελοντική 
ενέργεια, ή διατηρήσει τα έσοδα μιας αναδιάρθρωσης, εφόσον 
πρόκειται για μη εθελοντική ενέργεια 
(iii) Τμήματα μετοχών σε ABS, CLO, CDO – έως 10%. – η επενδυτική 
προσέγγιση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζει κυρίως στα 
τμήματα τίτλων σταθερού εισοδήματος υψηλής ή ενδιάμεσης 
προτεραιότητας (senior and mezzanine tranches) στο πλαίσιο των εν 
λόγω εκδόσεων, αλλά διατηρείται η ευελιξία για τη συμμετοχή στο 
δευτερεύον τμήμα μετοχών (junior equity tranche). 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει περισσότερο από 10% 
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του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Συναλλαγές Επαναγοράς / συναλλαγές Αγοράς και Επαναπώλησης 
Χρησιμοποιούνται συναλλαγές Επαναγοράς και συναλλαγές Αγοράς και 
Επαναπώλησης για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου με στόχο την άντληση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, 
προκειμένου να ενισχύσουν με ασφαλή τρόπο τη ρευστότητα του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Βιβλίου I. 
Παράγωγα μέσα 
Είναι δυνατή η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης – TRS*) επί των στοιχείων ενεργητικού που παρατίθενται 
ανωτέρω, συνήθως για αντισταθμιστικούς σκοπούς για οτιδήποτε από 
τα εξής: την αντιστάθμιση ενός μεμονωμένου μέσου ή μεμονωμένης 
συναλλαγής, ενός κλάδου, του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του ή 
οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Είναι επίσης δυνατή η χρήση 
παραγώγων για την απευθείας πραγματοποίηση επενδύσεων, όποτε 
είναι οικονομικά συμφέρουσα ή αποδοτική μια τέτοια ενέργεια, σε σχέση 
με το μειωμένο κόστος συναλλαγών, την αναμενόμενη ρευστότητα ή την 
έκθεση σε ή την απομόνωση από άλλους κινδύνους ή ομάδες κινδύνων. 
Είναι δυνατή η χρήση βασικών παράγωγων μέσων ως εξής: 
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Επιτοκίων και Συμφωνίες 
Ανταλλαγής Επιτοκίου (IRS), τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
έκφραση απόψεων σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς και την 
αντιστάθμιση της διάρκειας (βαθμός ευαισθησίας έναντι των επιτοκίων), 
με υποκείμενες εκθέσεις σε Παγκόσμια Κρατικά Ομόλογα και αγορές με 
ποικίλες λήξεις 
- Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Πληθωρισμού, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με την εκτίμηση 
του κινδύνου πληθωρισμού σε άμεση και σχετική βάση, καθώς και για 
την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος και Προθεσμιακές Συμβάσεις 
Μη Παραδοτέου Συναλλάγματος (NDF), οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου και την 
πραγματοποίηση τοποθετήσεων σε αναμενόμενες διακυμάνσεις της 
αγοράς αναφορικά με το συνάλλαγμα 
- Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS), οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με τις προβλέψεις 
της αγοράς αναφορικά με τις μεταβολές στην αναμενόμενη ή 
πραγματική αξιοπιστία των δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων 
εταιρειών, φορέων και κυβερνήσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση 
των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Διαπραγματεύσιμοι Δείκτες Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου και τμήματα δεικτών Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με 
τις προβλέψεις της αγοράς αναφορικά με τις μεταβολές στην 
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αναμενόμενη ή πραγματική αξιοπιστία των καλαθιών ή των δεικτών 
παρόμοιων δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, φορέων 
και κυβερνήσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων 
κινδύνων 
- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια Προς Ανακοίνωση (TBA), τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης νέων MBS δημόσιων 
οργανισμών πριν από την κατανομή των υποκείμενων ενυπόθηκων 
δανείων στην ομάδα και, κατ’ επέκταση, λειτουργούν ως παράγωγα αν 
και λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τους Τίτλους Δημοσίου Η.Π.Α. 
WI (When Issued – Κατόπιν Έκδοσης) για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων 
σχετικά με την κατεύθυνση στις αγορές υποθηκών, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Διαπραγματεύσιμοι Δείκτες Τιτλοποιημένων Εμπορικών Ενυπόθηκων 
Δανείων (CMBX), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την έκφραση 
απόψεων σχετικά με τις προβλέψεις της αγοράς αναφορικά με τις 
μεταβολές στην αναμενόμενη ή πραγματική αξιοπιστία των καλαθιών ή 
των δεικτών Τιτλοποιημένων Εμπορικών Ενυπόθηκων Δανείων, καθώς 
και για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Δικαιώματα Σύναψης Συμφωνιών Ανταλλαγής (Swaptions), δηλαδή 
δικαιώματα προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων όπως, ενδεικτικά, 
σχετικά με τις προβλέψεις αναφορικά με τις διακυμάνσεις στη 
μεταβλητότητα των Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου, ως δείκτη για 
την αστάθεια της αγοράς σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Τίτλοι επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής που 
συνδέονται με το ΑΕΠ 
- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών μετοχών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων όπως, ενδεικτικά, σχετικά 
με τις προβλέψεις αναφορικά με τις διακυμάνσεις στην αστάθεια της 
αγοράς, την προθυμία ή την αποστροφή ανάληψης κινδύνων, καθώς και 
για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Δικαιώματα προαίρεσης ή καλάθια δικαιωμάτων προαίρεσης (όπως, 
ενδεικτικά, ο δείκτης VIX Volatility Index) επί οποιωνδήποτε από τα 
προαναφερθέντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έκφραση 
απόψεων όπως, ενδεικτικά, σχετικά με τις προβλέψεις αναφορικά με τις 
διακυμάνσεις στη μεταβλητότητα των ομολόγων, των τίτλων ή άλλων 
παραγώγων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή ως δείκτης για την 
αστάθεια της αγοράς σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων. 
* Οι TRS θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση 

έκθεσης στο επενδυτικό φάσμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Για λόγους επεξήγησης και μόνον, ένας από τους δείκτες 
στρατηγικής (ο «Δείκτης Στρατηγικής») που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση έκθεσης στο 
επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης 
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global. Ο δείκτης 
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παρακολουθεί τις συνολικές αποδόσεις για εξωτερικούς χρεωστικούς 
τίτλους που διακινούνται στις αναδυόμενες αγορές. Οι δείκτες 
στρατηγικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε για 
επενδυτικούς σκοπούς είτε για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των 
ταμειακών ροών και την καλύτερη κάλυψη των αγορών. Η κατανομή 
πραγματοποιείται σε βάση διακριτικής ευχέρειας και θα καθορίζεται 
βάσει μιας προσέγγισης «προϋπολογισμού κινδύνου» (risk budget). Ο 
κατανεμημένος προϋπολογισμός κινδύνου ενδέχεται να ποικίλλει με 
την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της αγοράς και 
την ερμηνεία τους ως προς τους κινδύνους από τον Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Η αναπροσαρμογή του δείκτη (την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα στις Η.Π.Α.) δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για το 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
τους δείκτες στρατηγικής που παρέχονται από την J.P. Morgan,  τη 
σύνθεσή τους, τον τρόπο υπολογισμού τους και τους κανόνες για την 
περιοδική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή τους και σχετικά με τη 
γενικότερη μεθοδολογία που εφαρμόζεται, μπορούν να διατεθούν 
μέσω email στη διεύθυνση index.research@jpmorgan.com. 

Αναλυτικά στοιχεία μόχλευσης: 
α) Η αναμενόμενη μόχλευση, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4,5, 
ορίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των θεωρητικών αξιών 
των παραγώγων (χωρίς διακανονισμό συμψηφισμού ή αντιστάθμισης) 
διαιρεμένο διά της ΚΑΕ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της επενδυτικής 
στρατηγικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, θα μπορούσε να 
επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο μόχλευσης (μεθοδολογία θεωρητικών 
αξιών). 
β) Υψηλότερη μόχλευση: υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατή η 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου καταγεγραμμένης μόχλευσης. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται, κατά κανόνα, με την αύξηση του όγκου των 
συναλλαγών, αν και αυτές ενδέχεται να αντισταθμίζουν τους κινδύνους. 
Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, η μόχλευση θα μπορούσε να 
σημειώσει πτώση μετά το κλείσιμο ή τη λήξη των τοποθετήσεων: μέσω 
της χρήσης μιας συνδυαστικής μεθοδολογίας αναφορικά με συμβάσεις 
που λήγουν σε προκαθορισμένες ημερολογιακές ημέρες, οποιεσδήποτε 
νέες τοποθετήσεις –ακόμα και αυτές που πραγματοποιούνται για την 
αντιστάθμιση υφιστάμενων τοποθετήσεων– ενδέχεται να προκαλέσουν 
άνοδο του μικτού οφειλόμενου θεωρητικού ποσού από τυχόν 
συμβάσεις. 
Για παράδειγμα, ξεκινάμε με μια θέση αγοράς 100 συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης με θεωρητική αξία 10 εκατ. ευρώ. Στη 
συνέχεια, πωλούμε 50, με θεωρητική αξία ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η μικτή 
μόχλευση σημείωσε πτώση. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει εάν 
χρησιμοποιήσουμε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, διότι οι 
προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος δεν ακυρώνονται αλλά 
συμψηφίζονται. Συνεπώς, μια θέση αγοράς αξίας 100 εκατ. δολαρίων 
Η.Π.Α., η οποία κατόπιν αντισταθμίζεται με μια θέση πώλησης ίσης 
αξίας για την ίδια ημερομηνία προθεσμίας, ενδέχεται να δημιουργήσει 



23 
(1) μετονομάζεται σε BNP Paribas Funds από τις 30-Αυγ-2019  

μικτή έκθεση αξίας 200 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., ακόμη και αν η τιμή 
συμψηφισμού είναι μηδέν. Αυτό θα ισχύει έως την έλευση της 
ημερομηνίας προθεσμίας, οπότε και οι δύο συμβάσεις θα εκπνεύσουν. 
Ακόμη και αν υπάρξει πρόβλεψη για ταυτόσημες συναλλαγές επί 
συναλλάγματος, θα θεωρηθεί ότι ενδέχεται να προκύψει η περίπτωση 
κατά την οποία μη ταυτόσημες αλλά οικονομικά αντισταθμιστικές 
συναλλαγές ενδεχομένως να προκαλέσουν άνοδο της ονομαστικής 
μικτής μόχλευσης, ακόμα και εάν η οικονομική μόχλευση έχει μειωθεί ή 
εξαλειφθεί, για τη διάρκεια ζωής των εν λόγω θέσεων. 
γ) Είναι δυνατή η δημιουργία μόχλευσης μέσω της χρήσης συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης, συμφωνιών 
ανταλλαγής, δικαιωμάτων σύναψης συμφωνιών ανταλλαγής, 
προθεσμιακών συμβάσεων και άλλων συμβάσεων παραγώγων επί 
σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος, δεικτών μετοχών και καλαθιών 
οποιωνδήποτε από αυτά. Συνήθως, οι συγκεκριμένες συμβάσεις θα 
χρησιμοποιούνται για την απομόνωση ή την αντιστάθμιση των κινδύνων 
που συνδέονται με τις αγορές σταθερού εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου επιτοκίου, τις μεταβολές στην 
καμπύλη ή στις καμπύλες απόδοσης, τα περιθώρια της εκάστοτε χώρας, 
τον πιστωτικό κίνδυνο, τις εκθέσεις σε συνάλλαγμα και τη μεταβλητότητα 
της αγοράς. 
δ) Ενδέχεται να υπάρχει μικρός βαθμός συσχέτισης του κινδύνου 
επιτοκίου με τις θεωρητικές αξίες των παραγώγων, υπό την έννοια ότι 
εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί 
επιτοκίων ενδέχεται να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ευαισθησίας στις 
μεταβολές των επιτοκίων («διάρκεια»), αλλά να χρησιμοποιούν υψηλές 
τιμές θεωρητικής αξίας για τη δημιουργία των συγκεκριμένων εκθέσεων. 
Ομοίως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μακροπρόθεσμων 
ομολόγων τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ευαισθησίας στις 
μεταβολές των επιτοκίων («διάρκεια»), αλλά προϋποθέτουν σχετικά 
χαμηλότερη θεωρητική έκθεση. 
ε) Προειδοποίηση για κίνδυνο μόχλευσης: η μόχλευση ενδέχεται υπό 
ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει ευκαιρίες για υψηλότερη απόδοση 
και, ως εκ τούτου, για σημαντικότερο εισόδημα, αλλά, ταυτόχρονα, 
ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου και, επομένως, τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. 
στ) Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: η εν λόγω επενδυτική στρατηγική 
τελεί υπό την εποπτεία μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου μέσω 
παρακολούθησης της καθημερινής VaR (99%, 1 μηνός), η οποία 
ολοκληρώνεται με μηνιαίες ιστορικές προσομοιώσεις και προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων. 

Προφίλ Τυπικού Επενδυτή 
Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 

• επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των επενδύσεών τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 
• μπορούν να αποδεχθούν χαμηλούς έως μέτριους κινδύνους της αγοράς. 

Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου 
και Απόδοσης (SRRI) 4 3 



24 
(1) μετονομάζεται σε BNP Paribas Funds από τις 30-Αυγ-2019  

Ειδικοί κίνδυνοι αγοράς Δ/Ι 

• Λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος θεματοφυλακής 
• Κίνδυνος επισφαλών (ληξιπρόθεσμων) τίτλων 
• Κίνδυνος ομολόγων υψηλής απόδοσης 
• Κίνδυνοι δομημένων χρεωστικών τίτλων/τιτλοποιημένων προϊόντων 
• Κίνδυνος τίτλων επιλογής 

Διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων 

Προσέγγιση: Σχετική Αξία σε Κίνδυνο (VaR)  
Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total 
Return 
Αναμενόμενη Μόχλευση: 4,5  

Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη 

Αιτιολόγηση 

 Παρότι το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων σε ευρώ, του 
οποίου η αξία διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τη διάρκεια των επιτοκίων κρατικών ομολόγων σε ευρώ, το Απορροφών επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα συγκεντρωτικό ευέλικτο αμοιβαίο κεφάλαιο σε ευρώ με ευέλικτη διαχείριση της διάρκειας και του πιστωτικού 
κινδύνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν ισχύει καμία μόχλευση για το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο 
ακολουθεί την προσέγγιση βάσει Υποχρεώσεων, ενώ το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την προσέγγιση VaR με 
αναμενόμενη μόχλευση ίση με 4,50. 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST Euro Bond Opportunities ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) το 
ευρύτερο φάσμα της αξίας και την ομάδα των στοιχείων ενεργητικού, ii) τη μείωση των κινδύνων, iii) το γεγονός ότι, μετά τη συγχώνευση, τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού θα ανέλθουν σε ένα βέλτιστο μέγεθος για αυτού του είδους τη στρατηγική προς το βέλτιστο συμφέρον 
των μεριδιούχων και iv) την πιθανή πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη) 

Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
• «N» 
• «Privilege» 
• «I» 
• «X» 

 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 1,07% 
• 1,57% 
• 0,62% 
• 0,43% 
• 0,18% 

 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 Bond Euro 
Opportunities» 
• 1,14% (1) 
• 1,64% (1) 
• 0,69% (1) 
• 0,48% (1) 
• 0,18% (επιτόκιο EOCR, καθώς δεν έχουν εκδοθεί μερίδια) 
(1) Η Αμοιβή Διαχείρισης είναι υψηλότερη (+ 0,05%) για πράξεις στις 

Απορροφώσες κατηγορίες 
Η Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολής (OTD), η ημερομηνία υπολογισμού και δημοσίευσης της ΚΑΕ, η Ημερομηνία Διακανονισμού Εντολών, το Λογιστικό Νόμισμα, η Ημέρα 
Αποτίμησης και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι ίδια τόσο για το Απορροφώμενο όσο και για το Απορροφών 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 
 

Χαρακτηριστικά 
 «BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities» 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε είδος 
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Επενδυτικός στόχος 

Επίτευξη απόδοσης υψηλότερης από την απόδοση του δείκτη Euribor 3 
μηνών* κατά τη διάρκεια ελάχιστης περιόδου επενδύσεων 3 ετών. 
* με διαχειριστή Δείκτη Αναφοράς τη «Fédération bancaire de l'Union 
européenne», η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δεικτών 
Αναφοράς κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 

Δημιουργία αποδόσεων μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός 
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών εντός 
του παγκόσμιου φάσματος τίτλων σταθερού εισοδήματος δείχνοντας 
προτίμηση, με την πάροδο του χρόνου, σε εκδόσεις της Ευρωζώνης. 

Επενδυτική πολιτική 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα 2/3 του 
ενεργητικού του σε ομόλογα ή/και τίτλους που θεωρούνται ισοδύναμοι 
της αξιολόγησης «Επενδυτικού Βαθμού» ή «Υψηλής Απόδοσης» ή/και 
σε μέσα χρηματαγοράς που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ ή/και σε 
νομίσματα Κράτους Μέλους του ΟΟΣΑ. 
Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να δημιουργείται απόδοση με εύρος βαθμού ευαισθησίας 
-3 έως +5 χρησιμοποιώντας ένα χαρτοφυλάκιο διαπραγματεύσιμων 
χρεωστικών τίτλων σε παγκόσμιες αγορές μέσω στρατηγικών, όπως η 
αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και διάρκειας (η οποία 
ορίζεται ως μέθοδος μέτρησης της ευαισθησίας των επιτοκίων) και η 
ενεργή διαχείριση συναλλάγματος. 
Κατά την επιλογή τίτλων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσπαθεί να διαφοροποιεί την έκθεση σε 
διαφορετικές κατηγορίες χρεωστικών τίτλων, λήξεων και εκδοτών. 

Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 1/3 του ενεργητικού 
του, δύναται να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες και, 
εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού, σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Παράγωγα και Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων  
Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS)* με σκοπό 
την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση, 
όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο 
I. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να διαθέτει έκθεση σε πιστωτικούς 
κινδύνους ή/και κινδύνους επιτοκίου που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις 
του αναφορικά με τις επενδύσεις χρησιμοποιώντας πιστωτικά 
παράγωγα [όπως, μεταξύ άλλων, Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου (CDS), δομημένους χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού 
(εφόσον δεν υπερβαίνουν το 20% του ενεργητικού), Μεσοπρόθεσμα 
Γραμμάτια σε Ευρώ (EMTN), Μεσοπρόθεσμα Διαπραγματεύσιμα 
Γραμμάτια (BMTN)] και μετατρέψιμους τίτλους. 
Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται επίσης να 
εκτίθεται σε Κίνδυνο Μετοχών σε ποσοστό έως 10% της ΚΑΕ 
χρησιμοποιώντας παράγωγα, όπως, ενδεικτικά, τίτλους επιλογής, απλά 
δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή/και 
συμφωνίες ανταλλαγής. 
* Οι TRS θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση 
έκθεσης σε δείκτη μηδενικού κινδύνου, όπως ο Euribor 3 Μηνών. Ο 
δείκτης αυτός δεν αναπροσαρμόζεται. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τον δείκτη, τη σύνθεσή του, τον τρόπο υπολογισμού και τους κανόνες 
για την περιοδική αναθεώρησή του, καθώς και σχετικά με τη γενικότερη 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερού εισοδήματος επιδιώκει 
τη δημιουργία αποδόσεων μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός 
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών εντός 
του παγκόσμιου φάσματος τίτλων σταθερού εισοδήματος δείχνοντας 
προτίμηση, με την πάροδο του χρόνου, σε εκδόσεις της Ευρωζώνης. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει να χρησιμοποιεί το 
ευρύτερο σύνολο στρατηγικών σε όλες τις υποκατηγορίες ενεργητικού 
που παρατίθενται στη συνέχεια, με έμφαση στον συνδυασμό 
διαφόρων προσεγγίσεων –κατευθυντικές, αρμπιτράζ, σχετικής αξίας, 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές– και με στόχο τη διασφάλιση της διασποράς 
και της ευελιξίας. Η στάθμιση των διαφορετικών στρατηγικών στο 
χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, 
σύμφωνα με την εξέλιξη των συνθηκών στις αγορές και προκειμένου 
να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του Διαχειριστή Επενδύσεων.  
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται 
Οι επενδυτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν: 
1) μια σειρά κατευθυντικών θέσεων (αγοράς ή/και πώλησης) στο 
παγκόσμιο φάσμα ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών 
ομολόγων, επιτοκίων, πληθωρισμού, πιστωτικών τίτλων, δομημένων 
τίτλων, νομισμάτων, δεικτών αγοράς κ.λπ., καθώς και θέσεων επί της 
μεταβλητότητας των στοχευόμενων στοιχείων ενεργητικού, 
2) μια σειρά στρατηγικών αρμπιτράζ και σχετικής αξίας που μπορούν 
να εφαρμόζονται στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού στις οποίες 
εφαρμόζονται και οι κατευθυντικές στρατηγικές, 
3) μια σειρά στρατηγικών που βασίζονται σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές 
προσεγγίσεις, μακροοικονομική ανάλυση «από πάνω προς τα κάτω» 
ή/και επιλογή «από κάτω προς τα πάνω» και ποικίλους χρονικούς 
ορίζοντες, από την κατανομή τακτικής σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσμους 
τίτλους μέχρι την επιλογή μακροπρόθεσμων εναλλακτικών. 

Η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Υπεύθυνων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού 
1. Βασικές κατηγορίες ενεργητικού 
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μεθοδολογία που εφαρμόζεται, διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html ή 
μπορούν να παρέχονται στους επενδυτές, κατόπιν αιτήματος, από την 
Εταιρεία Διαχείρισης 

Κατ’ ανώτατο το 100% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου δύναται να επενδύεται στα εξής μέσα: 
(i) Εγχώρια κρατικά ομόλογα, 
(ii) Υπερεθνικούς τίτλους (οι οποίοι ορίζονται ως τίτλοι που εκδίδονται 
από διεθνείς οργανισμούς, των οποίων τα κράτη μέλη υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα), 
(iii) Δομημένους Χρεωστικούς Τίτλους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους θα είναι Επενδυτικού Βαθμού κατά τον χρόνο αγοράς, ενώ 
όλοι θα διακινούνται σε Οργανωμένες Αγορές ανά τον κόσμο. Εάν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης υποβιβαστούν κάτω του 
Επενδυτικού Βαθμού ή/και στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο 
καταλήξει με οποιουσδήποτε επισφαλείς τίτλους ως αποτέλεσμα 
γεγονότος αναδιάρθρωσης (restructuring event) ή οποιουδήποτε 
γεγονότος πέραν του ελέγχου της εταιρείας, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα εκτιμήσει την κατάσταση και, εφόσον κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο, θα προσαρμόσει εγκαίρως τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, προκειμένου να συνεχίσει να εξυπηρετεί το βέλτιστο 
συμφέρον των μεριδιούχων (σε κάθε περίπτωση, οι επισφαλείς τίτλοι 
δεν θα υπερβαίνουν ποτέ το 5% του ενεργητικού): 
- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια με την Εγγύηση Κρατικού 

Φορέα (Agency Mortgage Backed Securities), δηλαδή αυτά που 
εκδίδονται από τον Κρατικό Εθνικό Οργανισμό Ενυπόθηκων 
Δανείων (Ginnie Mae), την Ομοσπονδιακή Εθνική Ένωση 
Ενυπόθηκων Δανείων (Fannie Mae) και τον Ομοσπονδιακό 
Οργανισμό Ενυπόθηκων Στεγαστικών Δανείων (Freddie Mac) ή 
τους διάδοχους οργανισμούς αυτών 

- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια χωρίς την Εγγύηση Κρατικού 
Φορέα (Non-Agency Mortgage Backed Securities) 

- Εγγυημένα ενυπόθηκα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των 
ενυπόθηκων ομολόγων πληρωμής μόνο τόκων («IO»), μόνο 
τόκων αντίστροφης τάξης («IO αντίστροφης τάξης») και μόνο 
κεφαλαίου («PO»), καθώς και άλλα τμήματα τίτλων σταθερού 
επιτοκίου, κυμαινόμενου επιτοκίου και μειωμένης εξασφάλισης 

- Τιτλοποιημένα Εμπορικά Ενυπόθηκα Δάνεια (Commercial 
Mortgage Backed Securities – CMBS), Τιτλοποιημένα Δάνεια 
(Asset-Backed Securities – ABS), συμπεριλαμβανομένων 
καταναλωτικών απαιτήσεων –π.χ. δάνεια αυτοκινήτου, πιστωτικές 
κάρτες, φοιτητικά δάνεια– και εμπορικών απαιτήσεων –π.χ. 
χρηματοδοτήσεις με ενεχυρίαση ετοιμοπαράδοτων εμπορευμάτων, 
εκμισθώσεις εξοπλισμού, εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων 
μεταφορών, ιστοί τηλεπικοινωνιών 

- Καλυμμένα ομόλογα 
- Παράγωγα επί CDS, όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού 

είναι ένα ABS ή ένα CMBS, και καλάθια αυτών των CDS («ABX» 
και «CMBX», αντίστοιχα), εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα 
(Συνθετικοί δομημένοι χρεωστικοί τίτλοι) 

- Παράγωγα επί Τιτλοποιημένων Ενυπόθηκων Δανείων Προς 
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Ανακοίνωση (TBA). 
(iv) Εταιρικά ομόλογα συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων 
υψηλής απόδοσης, 
(v) Μέσα συναλλάγματος, 
(vi) Μέσα χρηματαγοράς. 
2. Στοιχεία ενεργητικού σε επικουρική βάση 
Κατ’ ανώτατο το 35% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου δύναται να επενδύεται στα εξής μέσα: 
(i) Μετατρέψιμα ομόλογα 
(ii) Εκθέσεις σε μετοχές, οι οποίες απορρέουν από παλαιότερα 
πραγματοποιηθείσες εκθέσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 
δευτερεύοντα μέσα μειωμένης εξασφάλισης (junior subordinated 
instruments), ή στις περιπτώσεις που οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το 
μέσο για την αποτελεσματική αντιστάθμιση ή απομόνωση του κινδύνου 
που συνδέεται με έναν τίτλο σταθερού εισοδήματος ή την αγορά, όπως 
έσοδα από την αναδιάρθρωση τίτλων σταθερού εισοδήματος – είτε 
μέσω εθελοντικής ανταλλαγής είτε, στην περίπτωση αθέτησης 
πληρωμής, μέσω αναδιάρθρωσης που ενδέχεται να οδηγήσει στην 
έκδοση μετοχών προς τους ομολογιούχους. Ενδέχεται να εξυπηρετεί 
το συμφέρον των επενδυτών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν 
ο Διαχειριστής Επενδύσεων καταλήξει σε συμφωνία αναφορικά με 
τους όρους ανάλογης ανταλλαγής, εφόσον πρόκειται για εθελοντική 
ενέργεια, ή διατηρήσει τα έσοδα μιας αναδιάρθρωσης, εφόσον 
πρόκειται για μη εθελοντική ενέργεια 
(iii) Τμήματα μετοχών σε ABS, CLO, CDO – έως 10%. – η επενδυτική 
προσέγγιση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζει κυρίως στα 
τμήματα τίτλων σταθερού εισοδήματος υψηλής ή ενδιάμεσης 
προτεραιότητας (senior and mezzanine tranches) στο πλαίσιο των εν 
λόγω εκδόσεων, αλλά διατηρείται η ευελιξία για τη συμμετοχή στο 
δευτερεύον τμήμα μετοχών (junior equity tranche). 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει περισσότερο από 10% 
του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από 
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Συναλλαγές Επαναγοράς / συναλλαγές Αγοράς και Επαναπώλησης 
Χρησιμοποιούνται συναλλαγές Επαναγοράς και συναλλαγές Αγοράς και 
Επαναπώλησης για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου με στόχο την άντληση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, 
προκειμένου να ενισχύσουν με ασφαλή τρόπο τη ρευστότητα του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Βιβλίου I. 
Παράγωγα μέσα 
Είναι δυνατή η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης – TRS*) επί των στοιχείων ενεργητικού που παρατίθενται 
ανωτέρω, συνήθως για αντισταθμιστικούς σκοπούς για οτιδήποτε από 
τα εξής: την αντιστάθμιση ενός μεμονωμένου μέσου ή μεμονωμένης 
συναλλαγής, ενός κλάδου, του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του ή 



28 
(1) μετονομάζεται σε BNP Paribas Funds από τις 30-Αυγ-2019  

οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Είναι επίσης δυνατή η χρήση 
παραγώγων για την απευθείας πραγματοποίηση επενδύσεων, όποτε 
είναι οικονομικά συμφέρουσα ή αποδοτική μια τέτοια ενέργεια, σε σχέση 
με το μειωμένο κόστος συναλλαγών, την αναμενόμενη ρευστότητα ή την 
έκθεση σε ή την απομόνωση από άλλους κινδύνους ή ομάδες κινδύνων. 
Είναι δυνατή η χρήση βασικών παράγωγων μέσων ως εξής: 
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Επιτοκίων και Συμφωνίες 
Ανταλλαγής Επιτοκίου (IRS), τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
έκφραση απόψεων σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς και την 
αντιστάθμιση της διάρκειας (βαθμός ευαισθησίας έναντι των επιτοκίων), 
με υποκείμενες εκθέσεις σε Παγκόσμια Κρατικά Ομόλογα και αγορές με 
ποικίλες λήξεις 
- Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Πληθωρισμού, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με την εκτίμηση 
του κινδύνου πληθωρισμού σε άμεση και σχετική βάση, καθώς και για 
την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος και Προθεσμιακές Συμβάσεις 
Μη Παραδοτέου Συναλλάγματος (NDF), οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου και την 
πραγματοποίηση τοποθετήσεων σε αναμενόμενες διακυμάνσεις της 
αγοράς αναφορικά με το συνάλλαγμα 
- Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS), οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με τις προβλέψεις 
της αγοράς αναφορικά με τις μεταβολές στην αναμενόμενη ή 
πραγματική αξιοπιστία των δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων 
εταιρειών, φορέων και κυβερνήσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση 
των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Διαπραγματεύσιμοι Δείκτες Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου και τμήματα δεικτών Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων σχετικά με 
τις προβλέψεις της αγοράς αναφορικά με τις μεταβολές στην 
αναμενόμενη ή πραγματική αξιοπιστία των καλαθιών ή των δεικτών 
παρόμοιων δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, φορέων 
και κυβερνήσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων 
κινδύνων 
- Τιτλοποιημένα Ενυπόθηκα Δάνεια Προς Ανακοίνωση (TBA), τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης νέων MBS δημόσιων 
οργανισμών πριν από την κατανομή των υποκείμενων ενυπόθηκων 
δανείων στην ομάδα και, κατ’ επέκταση, λειτουργούν ως παράγωγα αν 
και λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τους Τίτλους Δημοσίου Η.Π.Α. 
WI (When Issued – Κατόπιν Έκδοσης) για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων 
σχετικά με την κατεύθυνση στις αγορές υποθηκών, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Διαπραγματεύσιμοι Δείκτες Τιτλοποιημένων Εμπορικών Ενυπόθηκων 
Δανείων (CMBX), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την έκφραση 
απόψεων σχετικά με τις προβλέψεις της αγοράς αναφορικά με τις 
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μεταβολές στην αναμενόμενη ή πραγματική αξιοπιστία των καλαθιών ή 
των δεικτών Τιτλοποιημένων Εμπορικών Ενυπόθηκων Δανείων, καθώς 
και για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Δικαιώματα Σύναψης Συμφωνιών Ανταλλαγής (Swaptions), δηλαδή 
δικαιώματα προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων όπως, ενδεικτικά, 
σχετικά με τις προβλέψεις αναφορικά με τις διακυμάνσεις στη 
μεταβλητότητα των Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου, ως δείκτη για 
την αστάθεια της αγοράς σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Τίτλοι επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής που 
συνδέονται με το ΑΕΠ 
- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών μετοχών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την έκφραση απόψεων όπως, ενδεικτικά, σχετικά 
με τις προβλέψεις αναφορικά με τις διακυμάνσεις στην αστάθεια της 
αγοράς, την προθυμία ή την αποστροφή ανάληψης κινδύνων, καθώς και 
για την αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων 
- Δικαιώματα προαίρεσης ή καλάθια δικαιωμάτων προαίρεσης (όπως, 
ενδεικτικά, ο δείκτης VIX Volatility Index) επί οποιωνδήποτε από τα 
προαναφερθέντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έκφραση 
απόψεων όπως, ενδεικτικά, σχετικά με τις προβλέψεις αναφορικά με τις 
διακυμάνσεις στη μεταβλητότητα των ομολόγων, των τίτλων ή άλλων 
παραγώγων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή ως δείκτης για την 
αστάθεια της αγοράς σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς και για την 
αντιστάθμιση των συγκεκριμένων κινδύνων. 
* Οι TRS θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση έκθεσης στο 

επενδυτικό φάσμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για λόγους 
επεξήγησης και μόνον, ένας από τους δείκτες στρατηγικής (ο «Δείκτης 
Στρατηγικής») που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την 
απόκτηση έκθεσης στο επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι ο δείκτης J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global. Ο δείκτης 
παρακολουθεί τις συνολικές αποδόσεις για εξωτερικούς χρεωστικούς τίτλους 
που διακινούνται στις αναδυόμενες αγορές. Οι δείκτες στρατηγικής θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε για επενδυτικούς σκοπούς είτε για 
σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, με στόχο την 
αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών και την καλύτερη κάλυψη των 
αγορών. Η κατανομή πραγματοποιείται σε βάση διακριτικής ευχέρειας και θα 
καθορίζεται βάσει μιας προσέγγισης «προϋπολογισμού κινδύνου» (risk 
budget). Ο κατανεμημένος προϋπολογισμός κινδύνου ενδέχεται να ποικίλλει με 
την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της αγοράς και την 
ερμηνεία τους ως προς τους κινδύνους από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Η 
αναπροσαρμογή του δείκτη (την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα στις 
Η.Π.Α.) δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες στρατηγικής που παρέχονται 
από την J.P.Morgan, τη σύνθεσή τους, τον τρόπο υπολογισμού τους και τους 
κανόνες για την περιοδική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή τους και σχετικά 
με τη γενικότερη μεθοδολογία που εφαρμόζεται, μπορούν να διατεθούν μέσω 
email στη διεύθυνση index.research@jpmorgan.com. 

Αναλυτικά στοιχεία μόχλευσης: 
α) Η αναμενόμενη μόχλευση, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4,5, 
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ορίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των θεωρητικών αξιών 
των παραγώγων (χωρίς διακανονισμό συμψηφισμού ή αντιστάθμισης) 
διαιρεμένο διά της ΚΑΕ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της επενδυτικής 
στρατηγικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, θα μπορούσε να 
επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο μόχλευσης (μεθοδολογία θεωρητικών 
αξιών). 
β) Υψηλότερη μόχλευση: υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατή η 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου καταγεγραμμένης μόχλευσης. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται, κατά κανόνα, με την αύξηση του όγκου των 
συναλλαγών, αν και αυτές ενδέχεται να αντισταθμίζουν τους κινδύνους. 
Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, η μόχλευση θα μπορούσε να 
σημειώσει πτώση μετά το κλείσιμο ή τη λήξη των τοποθετήσεων: μέσω 
της χρήσης μιας συνδυαστικής μεθοδολογίας αναφορικά με συμβάσεις 
που λήγουν σε προκαθορισμένες ημερολογιακές ημέρες, οποιεσδήποτε 
νέες τοποθετήσεις –ακόμα και αυτές που πραγματοποιούνται για την 
αντιστάθμιση υφιστάμενων τοποθετήσεων– ενδέχεται να προκαλέσουν 
άνοδο του μικτού οφειλόμενου θεωρητικού ποσού από τυχόν 
συμβάσεις. 
Για παράδειγμα, ξεκινάμε με μια θέση αγοράς 100 συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης με θεωρητική αξία 10 εκατ. ευρώ. Στη 
συνέχεια, πωλούμε 50, με θεωρητική αξία ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η μικτή 
μόχλευση σημείωσε πτώση. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει εάν 
χρησιμοποιήσουμε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, διότι οι 
προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος δεν ακυρώνονται αλλά 
συμψηφίζονται. Συνεπώς, μια θέση αγοράς αξίας 100 εκατ. δολαρίων 
Η.Π.Α., η οποία κατόπιν αντισταθμίζεται με μια θέση πώλησης ίσης 
αξίας για την ίδια ημερομηνία προθεσμίας, ενδέχεται να δημιουργήσει 
μικτή έκθεση αξίας 200 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., ακόμη και αν η τιμή 
συμψηφισμού είναι μηδέν. Αυτό θα ισχύει έως την έλευση της 
ημερομηνίας προθεσμίας, οπότε και οι δύο συμβάσεις θα εκπνεύσουν. 
Ακόμη και αν υπάρξει πρόβλεψη για ταυτόσημες συναλλαγές επί 
συναλλάγματος, θα θεωρηθεί ότι ενδέχεται να προκύψει η περίπτωση 
κατά την οποία μη ταυτόσημες αλλά οικονομικά αντισταθμιστικές 
συναλλαγές ενδεχομένως να προκαλέσουν άνοδο της ονομαστικής 
μικτής μόχλευσης, ακόμα και εάν η οικονομική μόχλευση έχει μειωθεί ή 
εξαλειφθεί, για τη διάρκεια ζωής των εν λόγω θέσεων. 
γ) Είναι δυνατή η δημιουργία μόχλευσης μέσω της χρήσης συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης, συμφωνιών 
ανταλλαγής, δικαιωμάτων σύναψης συμφωνιών ανταλλαγής, 
προθεσμιακών συμβάσεων και άλλων συμβάσεων παραγώγων επί 
σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος, δεικτών μετοχών και καλαθιών 
οποιωνδήποτε από αυτά. Συνήθως, οι συγκεκριμένες συμβάσεις θα 
χρησιμοποιούνται για την απομόνωση ή την αντιστάθμιση των κινδύνων 
που συνδέονται με τις αγορές σταθερού εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου επιτοκίου, τις μεταβολές στην 
καμπύλη ή στις καμπύλες απόδοσης, τα περιθώρια της εκάστοτε χώρας, 
τον πιστωτικό κίνδυνο, τις εκθέσεις σε συνάλλαγμα και τη μεταβλητότητα 
της αγοράς. 
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δ) Ενδέχεται να υπάρχει μικρός βαθμός συσχέτισης του κινδύνου 
επιτοκίου με τις θεωρητικές αξίες των παραγώγων, υπό την έννοια ότι 
εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί 
επιτοκίων ενδέχεται να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ευαισθησίας στις 
μεταβολές των επιτοκίων («διάρκεια»), αλλά να χρησιμοποιούν υψηλές 
τιμές θεωρητικής αξίας για τη δημιουργία των συγκεκριμένων εκθέσεων. 
Ομοίως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μακροπρόθεσμων 
ομολόγων τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ευαισθησίας στις 
μεταβολές των επιτοκίων («διάρκεια»), αλλά προϋποθέτουν σχετικά 
χαμηλότερη θεωρητική έκθεση. 
ε) Προειδοποίηση για κίνδυνο μόχλευσης: η μόχλευση ενδέχεται υπό 
ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει ευκαιρίες για υψηλότερη απόδοση 
και, ως εκ τούτου, για σημαντικότερο εισόδημα, αλλά, ταυτόχρονα, 
ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου και, επομένως, τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. 
στ) Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: η εν λόγω επενδυτική στρατηγική 
τελεί υπό την εποπτεία μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου μέσω 
παρακολούθησης της καθημερινής VaR (99%, 1 μηνός), η οποία 
ολοκληρώνεται με μηνιαίες ιστορικές προσομοιώσεις και προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων. 

Ειδικοί κίνδυνοι αγοράς 

• Κίνδυνος παραγώγων 
• Λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος θεματοφυλακής 
• Κίνδυνος ομολόγων υψηλής απόδοσης 
• Κίνδυνοι δομημένων χρεωστικών τίτλων/τιτλοποιημένων 

προϊόντων 
• Κίνδυνος τίτλων επιλογής 

• Κίνδυνος παραγώγων 
• Λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος θεματοφυλακής 
• Κίνδυνος επισφαλών (ληξιπρόθεσμων) τίτλων 
• Κίνδυνος ομολόγων υψηλής απόδοσης 
• Κίνδυνοι δομημένων χρεωστικών τίτλων/τιτλοποιημένων προϊόντων 
• Κίνδυνος τίτλων επιλογής 

Προφίλ Τυπικού Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι 
οποίοι: 
• αναζητούν διαφοροποίηση των επενδύσεών τους μέσω της 

έκθεσης σε ένα φάσμα κατηγοριών ενεργητικού παγκοσμίως, 
• μπορούν να αποδεχθούν χαμηλούς έως μέτριους κινδύνους της 

αγοράς. 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι 
οποίοι: 
• επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των επενδύσεών τους σε τίτλους 

σταθερού εισοδήματος, 
• μπορούν να αποδεχθούν χαμηλούς έως μέτριους κινδύνους της 

αγοράς. 

Διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου 

Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων Προσέγγιση: Σχετική Αξία σε Κίνδυνο (VaR)  
Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total 
Return 
Αναμενόμενη Μόχλευση: 4,5 
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Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη 

Αιτιολόγηση 

 Παρότι ο γεωγραφικός ορίζοντας και η επενδυτική φιλοσοφία είναι ίδια και στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, το Απορροφών επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με δείκτη αναφοράς συγκεντρωτικών τίτλων σε ευρώ, έχοντας τη σημαντική 
ελευθερία να στοχεύει σε αξιόλογη προστιθέμενη αξία μέσω της ευέλικτης διαχείρισης της διάρκειας και του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν ισχύει καμία μόχλευση για το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο ακολουθεί την 
προσέγγιση βάσει Υποχρεώσεων, ενώ το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την προσέγγιση VaR με αναμενόμενη 
μόχλευση ίση με 4,50. . 

 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST Euro Bond Opportunities ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) τις 
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον γεωγραφικό ορίζοντα, ii) το γεγονός ότι, μετά τη συγχώνευση, τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού θα ανέλθουν σε ένα βέλτιστο μέγεθος για αυτού του είδους τη στρατηγική προς το βέλτιστο συμφέρον 
των μεριδιούχων και iii) την πιθανή πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη). 

Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
• «N» 
• «Privilege» 
• «I» 
• «X» 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 1,18% 
• 1,68% 
• 0,68% 
• 0,58% 
• 0,18% 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 Bond Euro 
Opportunities» 
• 1,14% 
• 1,64% 
• 0,69% 
• 0,48% 
• 0,18% (επιτόκιο EOCR, καθώς δεν έχουν εκδοθεί μερίδια) 

Η Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολής (OTD), η ημερομηνία υπολογισμού και δημοσίευσης της ΚΑΕ, η Ημερομηνία Διακανονισμού Εντολών, ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου 
και Απόδοσης (SRRI) (3), το Λογιστικό Νόμισμα, η Ημέρα Αποτίμησης και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι ίδια τόσο 
για το Απορροφώμενο όσο και για το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 
 

Χαρακτηριστικά 
 «BNP Paribas L1 Patrimoine» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability» 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
Τύπος Συγχώνευσης Συγχώνευση σε μετρητά 

Επενδυτικός στόχος Αύξηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα και 
επίτευξη απόλυτης απόδοσης κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. 

Αύξηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα, 
επενδύοντας σε εταιρείες ESG μέσω μετοχών και ομολόγων 

Επενδυτική πολιτική 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που 
επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους, μετοχές και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές, εμπορεύματα, μέσα χρηματαγοράς και μέσα σε 
μετρητά.  
Όταν η επένδυση σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ δεν θεωρείται κατάλληλη, το 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει απευθείας σε 
υποκείμενα στοχευμένα στοιχεία ενεργητικού, στον βαθμό που πληρούν 
τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 στο Βιβλίο I του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν κατέχει εμπορεύματα άμεσα. 

 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα (μέσω 
ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ ή ΔΑΚ) σε ομόλογα ή μετοχές εκδοτών που 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία 
καλύπτουν την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη και την εταιρική 
διακυβέρνηση (κριτήρια ESG), εφαρμόζοντας ένα φίλτρο SRI (Βιώσιμων 
και Υπεύθυνων Επενδύσεων). 
Η ελάχιστη έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος θα ανέρχεται σε 50%. Το καλάθι Σταθερού 
Εισοδήματος θα επενδύει κυρίως σε εκδότες που εκφράζονται σε ευρώ 
και των οποίων οι πρακτικές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε 
αξιολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια ESG.  
Σε ό,τι αφορά το καλάθι Μετοχών, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα 
επενδύει άμεσα ή έμμεσα (μέσω ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ ή ΔΑΚ): 
- είτε σε εκδότες των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμβάλλουν 
στην επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την 
αειφόρο ανάπτυξη (θεματική προσέγγιση), 
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- είτε σε εκδότες με τις βέλτιστες πρακτικές ESG στον εκάστοτε κλάδο, 
μέσω επιλεκτικών προσεγγίσεων, όπως θετικών (ή «Best in Class – 
Πρώτος στην Κατηγορία του») και αρνητικών (ή δι’ «αποκλεισμού») 
προσεγγίσεων. Στόχος αυτών των φίλτρων είναι η επιλογή εταιρειών από 
όλους τους κλάδους, οι οποίες επιδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές 
σύμφωνα με τα κριτήρια ESG. 
Υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα 
επιδιώκει την επίτευξη των στόχων απόδοσης διατηρώντας την ακόλουθη 
στάθμιση ανά κατηγορία ενεργητικού: 
- Μετοχές:25%  
- Ομόλογα: 75%  
Για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων μπορεί να παρεκκλίνει σημαντικά από αυτούς τους 
συντελεστές στάθμισης με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τις 
προβλέψεις του (η έκθεση σε μετοχές μπορεί να ποικίλλει από 0% έως 
50% κατ' ανώτατο). 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

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 

Ειδικοί κίνδυνοι αγοράς • Κίνδυνος αγοράς εμπορευμάτων • Κίνδυνος κλάδων μικρής κεφαλαιοποίησης, εξειδικευμένων ή 
περιορισμένων κλάδων 

Προφίλ Τυπικού 
Επενδυτή 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι: 
• αναζητούν διαφοροποίηση των επενδύσεών τους μέσω της έκθεσης σε ένα φάσμα κατηγοριών ενεργητικού παγκοσμίως, 
• μπορούν να αποδεχθούν χαμηλούς έως μέτριους κινδύνους της αγοράς. 

Μετατροπή Εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση 
Η μετατροπή, είτε για εγγραφή είτε για εξαγορά, εγκρίνεται μόνο για τα 
επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια «Sustainable Multi-Asset Balanced» και 
«Sustainable Multi-Asset Growth» και μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων 
του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Ημέρα Αποτίμησης 
Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα Αποτίμησης»), 
υπάρχει μια αντίστοιχη ΚΑΕ με την ίδια ημερομηνία. 

Για κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο (μια «Ημέρα Αποτίμησης»), 
υπάρχει μια αντίστοιχη ΚΑΕ με την ίδια ημερομηνία, εκτός εάν δεν είναι 
δυνατή η αποτίμηση 50% ή μεγαλύτερου ποσοστού των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού. 

Σύνοψη διαφορών όσον 
αφορά τα εξής: 
• Επενδυτικές Πολιτικές 
• Επενδυτική Στρατηγική 
• Κατανομή Στοιχείων 

Ενεργητικού 
• Συγκεκριμένη 

 Παρότι και τα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε μεγάλη ομάδα στοιχείων ενεργητικού μέσω άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων, το 
Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες και εκδότες που προσπαθούν να βρουν λύσεις στις σημερινές περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές προκλήσεις. 

 Επιπρόσθετα, το καλάθι Σταθερού Εισοδήματος του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επενδύει κατά κύριο λόγο σε εκδότες 
που εκφράζονται σε ευρώ. 

 Το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει στην ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών ESG. 
 Κατά συνέπεια, η επιλογή του PARVEST Sustainable Multi-Asset Stability ως Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται με i) 
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Αιτιολόγηση τις ομοιότητες ανάμεσα στα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσον αφορά τον κίνδυνο, ii) το γεγονός ότι τα στοιχεία ενεργητικού του 
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανέρχονται σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν πλέον την αποτελεσματική διαχείριση προς το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του και iii) την πιθανή πρόβλεψη αποδόσεων προς όφελος των μεριδιούχων του Απορροφώμενου 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εν λόγω πρόβλεψη δεν είναι εγγυημένη) 

Επιτόκιο OCR: 
 
• «Classic» 
•  «Privilege» 
• «I» 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
 
• 2,08% 
• 1,68% 
• 1,52% 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, από το μεταβιβασθέν 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «BNP Paribas L1 Sustainable Active 
Stability» 
• 1,67% 
• 0,97% 
• 0,72% 

Αμοιβή Συμβούλων 0,15% Δ/Ι 
Έμμεση Αμοιβή 1,50% 0,5% 

Η Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολής (OTD), η ημερομηνία υπολογισμού και δημοσίευσης της ΚΑΕ, η Ημερομηνία Διακανονισμού Εντολών, ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου 
και Απόδοσης (SRRI) (3), η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (Προσέγγιση βάσει Υποχρεώσεων), 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. 
 

6) Φορολογικές επιπτώσεις 
Αυτές οι Συγχωνεύσεις δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο όσον αφορά τη φορολογία του Λουξεμβούργου για εσάς. 
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. 

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

ημερομηνίες που αναφέρονται αναλυτικά στη στήλη «Ημερομηνία Τελευταίας Εντολής» στον 1ο πίνακα παραπάνω. 
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / 

AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 
8) Λοιπές πληροφορίες 

 Το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με αυτές τις Συγχωνεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών και Ελέγχου) 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) του Απορροφώμενου 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. 

mailto:AMLU.ClientService@bnpparibas.com
https://www.bnpparibas-am.com/en/
https://www.bnpparibas-am.com/
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Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση παρέχει τον εξαντλητικό κατάλογο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και των κατηγοριών που επηρεάζονται από 
αυτή τη συγχώνευση. Μπορεί να αναφέρεται σε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και κατηγορίες που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη χώρα σας. Δεν 
αποτελεί πρόσκληση για εγγραφή στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και στις Απορροφώσες κατηγορίες που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη 
χώρα σας. Για να προσδιορίσετε το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και τις κατηγορίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη χώρα σας, μεταβείτε στην τοπική 
διαδικτυακή τοποθεσία της BNP Paribas Asset Management. 
 
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


