
 

 

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2019 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση 
του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία Αύγουστος 2019. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Αυγούστου 2019.  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

I. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

«Επωνυμία της Εταιρείας» 

Όπως αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μεριδιούχων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 Μαΐου και στις 
18 Ιουνίου 2019, η Εταιρεία θα μετονομαστεί σε BNP Paribas Funds. 

«Όνομα και ταξινόμηση των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 

Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα μετονομαστούν και θα ταξινομηθούν ως εξής: 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Τρέχον όνομα Νέο όνομα  Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

Aqua Aqua Climate Impact Climate Impact 

Consumer Innovators Consumer Innovators Disruptive Technology Disruptive Technology 

Energy Innovators Energy Transition Equity Asia ex-Japan Small Cap Asia ex-Japan Small Cap 

Equity Best Selection Asia ex-Japan Asia ex-Japan Equity Equity Best Selection Euro Euro Equity 

Equity Best Selection Europe Europe Equity Equity Best Selection Europe ex-UK Europe ex-UK Equity 

Equity Best Selection World Global Equity Equity Brazil Brazil Equity 

Equity China China Equity Equity China A-Shares China A-Shares 

Equity Europe Emerging Europe Emerging Equity Equity Europe Growth Europe Growth 

Equity Europe Small Cap Europe Small Cap Equity Europe Value Europe Value 

Equity Germany Germany Multi-Factor Equity Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA 

Equity India India Equity Equity Indonesia Equity Indonesia 

Equity Japan Japan Equity Equity Japan Small Cap Japan Small Cap 

Equity Latin America Latin America Equity Equity New Frontiers Frontiers Equity 

Equity Nordic Small Cap  Nordic Small Cap Equity Russia Russia Equity 

Equity Russia Opportunities Equity Russia Opportunities Equity Turkey Turkey Equity 

Equity USA Equity USA Equity USA Growth US Growth 

Equity USA Mid Cap US Mid Cap Equity USA Small Cap US Small Cap 

Equity USA Value DEFI US Value Multi-Factor Equity Equity World Emerging Emerging Equity 
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Equity World Emerging Low 
Volatility 

Equity World Emerging Low Volatility Equity World Low Volatility Global Low Vol Equity 

Equity World Telecom Telecom Euro Mid Cap Euro Mid Cap 

Finance Innovators Finance Innovators Flexible Equity Europe Euro Defensive Equity 

Global Environment Global Environment Global Equity Absolute Return 
Strategy («GEARS») 

Global Absolute Return Equity 

Green Tigers Green Tigers Health Care Innovators Health Care Innovators 

Human Development Human Development Real Estate Securities Europe Europe Real Estate Securities 

Real Estate Securities Pacific Pacific Real Estate Securities Real Estate Securities World Global Real Estate Securities 

SMaRT Food SMaRT Food Sustainable Equity Europe Sustainable Equity Europe 

Sustainable Equity High Dividend 
Europe 

Europe Dividend 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Τρέχον όνομα Νέο όνομα  Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

Bond Absolute Return V350 Absolute Return Low Vol Bond Bond Absolute Return V700 Absolute Return Medium Vol Bond 

Bond Asia ex-Japan Asia ex-Japan Bond Bond Best Selection World Emerging Emerging Bond Opportunities 

Bond Euro Euro Bond Bond Euro Corporate Euro Corporate Bond 

Bond Euro Government Euro Government Bond Bond Euro High Yield Euro High Yield Bond 

Bond Euro Inflation-Linked Euro Inflation-Linked Bond Bond Euro Long Term Bond Euro Long Term 

Bond Euro Medium Term Euro Medium Term Bond Bond Euro Short Term Euro Short Term Bond 
Opportunities 

Bond Euro Short Term Corporate Euro Short Term Corporate Bond Bond RMB RMB Bond 

Bond USA High Yield US High Yield Bond Bond USD Bond USD 

Bond USD Short Duration US Short Duration Bond Bond World Global Bond Opportunities 

Bond World Emerging Emerging Bond Bond World Emerging Local Local Emerging Bond 

Bond World High Yield Global High Yield Bond Bond World High Yield Short 
Duration 

Euro High Yield Short Duration 
Bond 

Bond World Income Flexible Global Credit Bond World Inflation-Linked Global Inflation-Linked Bond 

Enhanced Cash 6 Months Enhanced Bond 6M Covered Bond Euro Euro Covered Bond 

Flexible Bond Europe Corporate Euro Short Term Corporate Bond 
Opportunities 

Green Bond Green Bond 

Sustainable Bond Euro Sustainable Euro Bond QIS Multi-Factor Credit Euro IG Euro Multi-Factor Corporate Bond 

Sustainable Bond World Corporate Sustainable Global Corporate Bond Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Euro Corporate Bond 

Flexible Bond Euro Flexible Bond Euro  

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  

Τρέχον όνομα Νέο όνομα  Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

Convertible Bond Europe Europe Convertible Convertible Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible 

Convertible Bond World Global Convertible 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Τρέχον όνομα Νέο όνομα  Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

Diversified Dynamic Target Risk Balanced Multi-Asset Income Emerging Emerging Multi-Asset Income 

Premia Opportunities Premia Opportunities Cross Asset Absolute Return Absolute Return Multi-Strategy 

Commodities Commodities Flexible Opportunities Flexible Opportunities 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  

Τρέχον όνομα Νέο όνομα  Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

Money Market Euro Euro Money Market Money Market USD USD Money Market 
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«Συντομευμένη ονομασία» 

Εναλλακτικά, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί τη συντομευμένη ονομασία «BNP Paribas» πριν από 
το όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (π.χ. «BNP Paribas Aqua» αντί για «BNP Paribas Funds Aqua»). 

«Κωδικοί ISIN» 

Οι κωδικοί ISIN για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένουν αμετάβλητοι.  

II. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

«Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων» 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σας θα προβεί σε πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG και ότι όλα τα επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια θα συμμορφώνονται με την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων, όπως ορίζεται στο Βιβλίο 1 του ενημερωτικού δελτίου και 
περιγράφεται στη συνέχεια:  

Η Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων περιγράφει την ενσωμάτωση της Ανάλυσης ESG ή/και των Προτύπων ESG (όπως ορίζονται στη συνέχεια) στις επενδυτικές 
διαδικασίες που εφαρμόζονται από τους διαχειριστές επενδύσεων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα αρχικά ESG αντιστοιχούν στις λέξεις 
Environmental, Social και Governance (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης): είναι οι τρεις ομάδες δεικτών που 
χρησιμοποιούνται από κοινού κατά την αξιολόγηση του επιπέδου βιωσιμότητας μιας επένδυσης. Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT δεσμεύεται να 
ακολουθεί μια βιώσιμη προσέγγιση ως προς τις επενδύσεις της. Παρόλ' αυτά, ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η εφαρμογή των συγκεκριμένων Προτύπων 
και της Ανάλυσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία ενεργητικού, την περιοχή και το μέσο που 
χρησιμοποιείται. Επίσης, ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να εφαρμόζουν επιπλέον επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως περιγράφεται 
στο Βιβλίο 2. Συνεπώς, η υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε όλα τα χαρτοφυλάκια.  

Τα Πρότυπα ESG ενσωματώνονται στην επενδυτική διαδικασία κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα Πρότυπα περιλαμβάνουν την τήρηση: 1) των 10 
αρχών που παραθέτει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και 2) των πολιτικών ανά κλάδο της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (www.unglobalcompact.org) είναι ένα ενιαίο πλαίσιο με παγκόσμια αναγνώριση και ισχύει για όλους τους 
κλάδους της αγοράς. Βασίζεται σε διεθνείς συνθήκες για τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, της υπεύθυνης διαχείρισης 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι εταιρείες που παραβιάζουν μία ή περισσότερες αρχές αποκλείονται από τις επενδύσεις των 
επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι εταιρείες που διατρέχουν τον κίνδυνο να τις παραβιάσουν βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση και ενδεχομένως 
να αποκλειστούν και αυτές. 

Επιπλέον, η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT έχει θέσει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές ESG σε σχέση με τις επενδύσεις σε ευαίσθητους 
τομείς. Οι εταιρείες από αυτούς τους ευαίσθητους τομείς, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες αρχές που ορίζονται στις συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποκλείονται από τις επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το 
φοινικέλαιο, τον ξυλοπολτό, τις εξορυκτικές δραστηριότητες, την πετρελαιοφόρο άμμο, την ασφαλτούχο άμμο, την πυρηνική ενέργεια, την ηλεκτροπαραγωγή 
με καύση άνθρακα, τα προϊόντα καπνού, τα αμφιλεγόμενα όπλα και τον αμίαντο. 

Τα συγκεκριμένα Πρότυπα ESG γνωστοποιούνται στους Διαχειριστές Επενδύσεων από το Κέντρο Βιωσιμότητας της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

Η Ανάλυση ESG αφορά την αξιολόγηση των προαναφερόμενων τριών μη χρηματοοικονομικών δεικτών:  

- Περιβαλλοντικοί: όπως η ενεργειακή απόδοση, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η διαχείριση των αποβλήτων 

- Κοινωνικής Ευθύνης: όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
(υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, διαφορετικότητα) 

- Εταιρικής Διακυβέρνησης: όπως η ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποδοχές των διαχειριστών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειοψηφούντων μεριδιούχων. 

Ο τρόπος και ο βαθμός ενσωμάτωσης της Ανάλυσης ESG, όπως οι βαθμολογίες ESG, σε κάθε επενδυτική διαδικασία καθορίζεται από τον Διαχειριστή 
Επενδύσεων για κάθε επενδυτική διαδικασία. 

Η υπεύθυνη διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο των βιώσιμων επενδύσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την άσκηση επιρροής 
στις εταιρείες και στον κόσμο προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT δραστηριοποιείται σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα: 

- Εταιρική Δέσμευση: στόχος είναι η παρότρυνση των εταιρειών να υιοθετήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης 
και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η παροχή υποστήριξης στις εταιρείες σε σχέση με τα εν λόγω πρότυπα.  

- Δέσμευση Συμμετοχής στις Ψηφοφορίες: η συμμετοχή στην ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων αποτελεί βασική συνιστώσα του διαλόγου που ο 
Όμιλος διεξάγει συνεχώς με εταιρείες και είναι αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας του.  

- Δέσμευση έναντι της Δημόσιας Πολιτικής: Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT πιστεύει ότι οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τη 
συνεργασία με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής κατά την ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα τις προτρέπει να επιτύχουν υψηλά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την παγκόσμια στρατηγική βιωσιμότητας της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, επισκεφθείτε τη 
διαδικτυακή τοποθεσία στην εξής διεύθυνση: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/. 

 

«Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG» 
 

Κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα ακολουθεί τα τυπικά επενδυτικά κριτήρια ESG που ορίζονται ανωτέρω. 

Επιπλέον ειδικές απαιτήσεις ESG θα ισχύουν για τις ακόλουθες στρατηγικές: 

1. Στρατηγικές Πολλαπλών Παραγόντων 

Αυτές οι στρατηγικές θα ισχύουν για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Germany Multi-Factor Equity (πρώην «Equity Germany»), 
Euro Multi-Factor Corporate Bond (πρώην «QIS Multi-Factor Credit Euro IG»), US Value Multi-Factor Equity (πρώην «Equity USA 
Value DEFI») και US Multi-Factor Corporate Bond. 

https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/
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Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και μετά την εφαρμογή της ποσοτικής επενδυτικής 
διαδικασίας, για κάθε μεμονωμένη μετοχή του φάσματος επενδύσεων υπολογίζεται μια βαθμολογία σε σχέση με τα κριτήρια 
ESG και το Χαμηλό Αποτύπωμα Άνθρακα (εξαιρούνται τα Euro Multi-Factor Corporate Bond και US Multi-Factor Corporate Bond, 
για τα οποία δεν ισχύει καμία βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα). 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.  

 
2. Θεματικές στρατηγικές 

Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια [Aqua, Climate Impact, Energy Transition (πρώην «Energy Innovators»), Global Environment, 
Green Bond, Green Tigers, Human Development και SMaRT Food] θα επιδιώκουν να συμβάλλουν ή να επισπεύσουν τη μετάβαση 
σε έναν βιώσιμο κόσμο, εστιάζοντας στις προκλήσεις που συνδέονται με την ειδική θεματική των επενδύσεών τους.  

3. Στρατηγικές «Κορυφαία στην Κατηγορία» (Best-in-Class) 

Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που συμμετέχουν σε αυτές τις στρατηγικές [Sustainable Euro Bond (πρώην «Sustainable Bond 
Euro»), Sustainable Euro Corporate Bond (πρώην «Sustainable Bond Euro Corporate») και Sustainable Global Corporate Bond 
(πρώην «Sustainable Bond World Corporate»)] κατατάσσονται ως «Κορυφαία στην Κατηγορία – Best-in-Class» σε ό,τι αφορά τα 
κριτήρια ESG. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουν εκδότες, των οποίων οι πρακτικές θεωρούνται οι Κορυφαίες στην Κατηγορία τους από 
την άποψη αυτή. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα επιλέγουν εκδότες των οποίων τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες (i) συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και (ii) θα 
έχουν θετικές και βιώσιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κοινωνικό κλίμα.  
Το φάσμα επενδύσεων των συγκεκριμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα παρέχεται από το Κέντρο Βιωσιμότητας της BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Το φάσμα αυτό θα βασίζεται στη διαδικασία βαθμολόγησης ESG. Η εν λόγω διαδικασία 
διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια:  

1) υπολογίζεται η ποσοτική βαθμολογία ESG για κάθε εκδότη/χώρα με βάση τους δείκτες ESG,  
2) στη συνέχεια, ενδεχομένως να εξετάζονται κάποια ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με βασικά ζητήματα βιωσιμότητας. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να τροποποιήσει την αρχική βαθμολογία.  
3) η νέα βαθμολογία ESG μετατρέπεται σε αξιολόγηση, η οποία οδηγεί στις ακόλουθες συστάσεις: 

 Εκδότες με καλή βαθμολογία: Θετική σύσταση 
 Εκδότες με μέτρια βαθμολογία: Ουδέτερη σύσταση 
 Εκδότες με κακή βαθμολογία: Αρνητική σύσταση 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επενδύει μόνο σε εκδότες που διαθέτουν Θετική ή/και Ουδέτερη σύσταση. 

ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

«Energy Transition» (πρώην «Energy Innovators») 

Επισημαίνεται ότι η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη 
μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Energy Innovators» σε «Energy Transition»: 

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική Νέα 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 ανά τον κόσμο οι οποίες καινοτομούν προκειμένου να 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των μελλοντικών απαιτήσεων 
ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.  
Οι τομείς Ενεργειακής Καινοτομίας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
(i) τη μείωση του κόστους εξόρυξης παραδοσιακών πόρων, (ii) 
την ενίσχυση της ανακτησιμότητας των παραδοσιακών πόρων 
στον μέγιστο βαθμό, (iii) την ανταγωνιστικότητα και την 
υιοθέτηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
και (iv) τη μείωση της ζήτησης για ενέργεια σε διαρθρωτικό 
επίπεδο. 

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 ανά τον κόσμο 
οι οποίες συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση.  
Οι τομείς ενεργειακής μετάβασης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις 
ανανεώσιμες και τις μεταβιβάσιμες μορφές ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, τις βιώσιμες μεταφορές, τις οικολογικές κατασκευές και 
υποδομές. 
 

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα προκαλέσει τη διεύρυνση του φάσματος επενδύσεων. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα εξετάζει 
επισταμένως τους συνδεόμενους με την ενέργεια κλάδους, όπως οι μεταβιβάσιμες μορφές ενέργειας, η ενεργειακή 
απόδοση, οι βιώσιμες μεταφορές, οι οικολογικές κατασκευές και υποδομές, πέραν των ανανεώσιμων και εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. 

«Euro Defensive Equity» (πρώην «Flexible Equity Europe») 

Επισημαίνεται ότι η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη 
μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Flexible Equity Europe» σε «Euro Defensive Equity»: 

α) Η ευρωζώνη θα αντικαταστήσει τον ΕΟΧ ως γεωγραφικό ορίζοντα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

β) Η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε νομίσματα πλην του ευρώ δεν θα υπερβαίνει το 10%. 
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«Germany Multi-Factor Equity» (πρώην «Equity Germany») 

Επισημαίνεται ότι η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη 
μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Equity Germany» σε «Germany Multi-Factor Equity»: 

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική Νέα επενδυτική πολιτική 

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 
τα 2/3 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 στη 
Γερμανία. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 1/3 του 
ενεργητικού του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες 
κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι 
επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους κάθε είδους δεν 
υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί επίσης να 
επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του 
επενδύεται σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες 
διατηρούν την έδρα τους σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, πλην των 
κρατών που δεν έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και της 
φοροδιαφυγής. 

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 στη Γερμανία. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 25% του ενεργητικού 
του, μπορεί να επενδύεται σε άλλες μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, 
μέσα χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς 
τίτλους κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και 
μπορεί επίσης να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή 
ΟΣΕ. 
Τα στοιχεία ενεργητικού που περιγράφονται ανωτέρω θα 
επενδύονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ. 
Το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί βάσει συστηματικής 
προσέγγισης, συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια αποτίμησης μετοχών 
βάσει παραγόντων, όπως η αξία, η ποιότητα, η χαμηλή μεταβλητότητα 
και η δυναμική της αγοράς. 

Η επικαιροποίηση αυτή δεν θα έχει κανένα σημαντικό αντίκτυπο στην τρέχουσα επενδυτική στρατηγική, στην κατανομή 
στοιχείων ενεργητικού ή στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 

«Global Absolute Return Equity» [πρώην «Global Equity Absolute Return Strategy (GEARS)»] 

Επισημαίνεται ότι: 

 Το τρέχον ελάχιστο ποσοστό απόδοσης «1M Libor USD» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής απόδοσης 
σε όλα τα μερίδια του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τα μερίδια «X-CAP», θα αυξηθεί με γνώμονα το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων σε «1M Libor USD + 2,50%». 
Κατά την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή απόδοσης επί της ΚΑΕ του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν αυτό ισχύει και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής, ο υπολογισμός της 
αμοιβής απόδοσης θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ΚΑΕ [Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών (OTD) – 29 Αυγούστου 
2019]. Εάν διαπιστωθεί απόδοση, η αμοιβή απόδοσης θα οριστικοποιηθεί και θα καταβληθεί στους διαχειριστές 
επενδύσεων πριν από την εφαρμογή της νέας αμοιβής απόδοσης. 

 «Human Development» 

Επισημαίνεται ότι ο ορισμός της «Human Development» στην επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
επικαιροποιηθεί: 

Τρέχων ορισμός Νέος ορισμός 

Εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχουν 
λύσεις σε ατομικές και κοινωνικές προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της φτώχειας και της 
πρόσβασης σε βασικά αγαθά, καθώς και σε νέες προκλήσεις 
που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού ή τη βιώσιμη 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και από συναφείς ή 
συνδεόμενους τομείς, και οι οποίες εταιρείες τηρούν τις αρχές 
της κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής ευθύνης και της 
εταιρικής διακυβέρνησης όπως ορίζονται στο Οικουμενικό 
Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. 

Εταιρείες, οι οποίες διεξάγουν σημαντικό τμήμα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στους εξής τομείς: 
1) Πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση και στην 

επικοινωνία 
2) Καλή υγεία και ευεξία 
3) Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 
4) Πρόσβαση σε βιώσιμους πόρους 
5) Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
6) Η επισιτιστική πρόκληση 

Η κατανομή ανά κλάδο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσαρμοστεί αντίστοιχα. Στόχος είναι η μείωση της 
έκθεσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στον κλάδο υγείας και η αύξηση της έκθεσής του σε συνδεόμενους κλάδους, 
όπως η πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία ή οι βιώσιμες πόλεις και οι βιώσιμοι πόροι. 

«Japan Equity» (πρώην «Equity Japan») 

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου θα μεταβιβαστεί από την BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT Japan στον εξωτερικό Ιάπωνα διαχειριστή επενδύσεων Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, 
προκειμένου να επωφεληθεί στο έπακρο από την υψηλή εξειδίκευση του διαχειριστή στον τομέα των ιαπωνικών μετοχών. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

«Absolute Return Low Vol Bond» (πρώην «Bond Absolute Return V350») 
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Επισημαίνεται ότι το τρέχον ελάχιστο ποσοστό απόδοσης «Eonia» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής 
απόδοσης στα μερίδια «I-CAP» θα αυξηθεί με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων σε «Eonia + 2%».  

Κατά την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή απόδοσης επί της ΚΑΕ του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν αυτό ισχύει και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής, ο υπολογισμός της αμοιβής 
απόδοσης θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ΚΑΕ [Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών (OTD) – 29 Αυγούστου 2019]. Εάν 
διαπιστωθεί απόδοση, η αμοιβή απόδοσης θα οριστικοποιηθεί και θα καταβληθεί στους διαχειριστές επενδύσεων πριν από 
την εφαρμογή της νέας αμοιβής απόδοσης. 

 
«Absolute Return Medium Vol Bond» (πρώην «Bond Absolute Return V700») 

Επισημαίνεται ότι το τρέχον ελάχιστο ποσοστό απόδοσης «Eonia» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής 
απόδοσης στα μερίδια «I-CAP» θα αυξηθεί με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων σε «Eonia + 4%».  

Κατά την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή απόδοσης επί της ΚΑΕ του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν αυτό ισχύει και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής, ο υπολογισμός της αμοιβής 
απόδοσης θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ΚΑΕ [Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών (OTD) – 29 Αυγούστου 2019]. Εάν 
διαπιστωθεί απόδοση, η αμοιβή απόδοσης θα οριστικοποιηθεί και θα καταβληθεί στους διαχειριστές επενδύσεων πριν από 
την εφαρμογή της νέας αμοιβής απόδοσης. 

«Enhanced Bond 6M» (πρώην «Enhanced Cash 6 Months») 

Επισημαίνεται ότι ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα 
με τη μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Enhanced Cash 6 Months» σε «Enhanced Bond 6M»: 

Τρέχων επενδυτικός στόχος Νέος επενδυτικός στόχος 

Η επίτευξη απόδοσης υψηλότερης από το ποσοστό απόδοσης 
της χρηματαγοράς σε ευρώ για ελάχιστη περίοδο επένδυσης 
έξι μηνών. 

Η επίτευξη απόδοσης υψηλότερης από τον σύνθετο δείκτη κατά 80% 
Eonia* και κατά 20% Barclays Agg 1-3Y** για ελάχιστη περίοδο 
επένδυσης έξι μηνών. Ο όρος «6M» στο όνομα του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ελάχιστη περίοδο επένδυσης 
των έξι μηνών. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο Χρηματαγοράς όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2017/1131 για 
τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς. 
* με διαχειριστή Δεικτών Αναφοράς τη «Fédération bancaire de l'Union 

européenne», η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δεικτών 
Αναφοράς κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 

** με διαχειριστή Δεικτών Αναφοράς την «Bloomberg Index Services Limited», 

η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς κατά την 
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική Νέα επενδυτική πολιτική 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα 2/3 
του ενεργητικού του σε ομόλογα ή/και τίτλους που 
θεωρούνται ισοδύναμοι των ομολόγων ή/και σε μέσα 
χρηματαγοράς που εκφράζονται σε ευρώ. 
Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 1/3 του 
ενεργητικού του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε 
άλλες κινητές αξίες εκτός από μετοχές και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές, δομημένους χρεωστικούς τίτλους 
επενδυτικού βαθμού εφόσον δεν υπερβαίνουν το 20% του 
ενεργητικού, μέσα χρηματαγοράς ή μετρητά και, εφόσον δεν 
υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού, σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. 
Η έκθεση σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ θα είναι 
μικρότερη από 15%. 

Προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του, το επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο τελεί υπό ενεργή διαχείριση, εφαρμόζει 
μια στρατηγική Ενισχυμένων Τοποθετήσεων σε Ομόλογα. 
Η στρατηγική ενισχυμένων τοποθετήσεων σε ομόλογα επιδιώκει να 
συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό ευαισθησίας με υψηλά επίπεδα 
ρευστότητας, με στόχο την παροχή αποδόσεων υψηλότερων από τις 
αποδόσεις των εξαιρετικά βραχυπρόθεσμων ομολόγων (με διάρκεια 
μικρότερη των 2 ετών) μέσω της χρήσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος 
και Μέσων Χρηματαγοράς, καθώς και παραγώγων που συνδέονται με 
τα συγκεκριμένα μέσα. 
Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε μια ενεργή προσέγγιση θεμελιωδών 
οικονομικών μεγεθών σε σχέση με τη διαχείριση της διάρκειας, την 
τοποθέτηση με βάση την καμπύλη απόδοσης, την κατανομή ανά χώρα 
και την επιλογή εκδοτών. Αυτή η διαδικασία συνδυάζεται με 
εσωτερικές, μη χρηματοοικονομικές ερευνητικές δυνατότητες της 
βιωσιμότητας, καθώς και με μακροοικονομικές έρευνες και έρευνες 
πιστοληπτικής ικανότητας και με παράγοντες ποσοτικής ανάλυσης. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στις ακόλουθες κατηγορίες 
ενεργητικού: 

Κατηγορίες ενεργητικού Ελάχιστο Μέγιστο 

1. Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος 30% 100% 

Κρατικές ή/και Εταιρικές εκδόσεις από 
χώρες της ευρωζώνης 10% 100% 

Κρατικές ή/και Εταιρικές εκδόσεις από 
χώρες του ΟΟΣΑ εκτός ευρωζώνης  0% 90% 

Χρεωστικοί τίτλοι Υψηλής Απόδοσης 0% 20% 

Δομημένοι Χρεωστικοί Τίτλοι 
Επενδυτικού Βαθμού 

0% 20% 
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(συμπεριλαμβανομένων ABS/MBS και 
άλλων δομημένων προϊόντων)  

Συνολικό όριο Δομημένων Χρεωστικών 
Τίτλων, χρεωστικών τίτλων Υψηλής 
Απόδοσης και χρεωστικών τίτλων χωρίς 
αξιολόγηση 

0% 20% 

2. Μέσα Χρηματαγοράς 0% 50% 

3. Μετρητά 0% 10% 

4. Μετατρέψιμα Ομόλογα 0% 10% 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέσω ΟΣΕΚΑ 
ή/και ΟΣΕ έως το 10% του ενεργητικού του. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει ούτε έχει έκθεση σε 
μετοχές. 
Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κυμαίνεται εντός 
εύρους ευαισθησίας επιτοκίων από -1 έως 2 έτη. 
Μετά την αντιστάθμιση, η έκθεση σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ 
θα είναι μικρότερη από 5%. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει 
υπ' όψιν Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Η επικαιροποίηση αυτή δεν θα έχει κανένα σημαντικό αντίκτυπο στην τρέχουσα επενδυτική στρατηγική, στην κατανομή 
στοιχείων ενεργητικού ή στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 

«Euro High Yield Short Duration Bond» (πρώην «Bond World High Yield Short Duration») 

Επισημαίνεται ότι η μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Bond World High Yield Short Duration» σε 
«Euro High Yield Short Duration Bond» θα επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές: 

α) Για τα στοχευόμενα στοιχεία ενεργητικού, η φράση «νομίσματα που εκδίδονται ανά τον κόσμο» θα αντικατασταθεί 
με τη φράση «ευρωπαϊκά νομίσματα». 

β) Το ευρώ θα αντικαταστήσει το δολάριο Η.Π.Α. ως Λογιστικό Νόμισμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

γ) Οι ακόλουθες ενεργές κατηγορίες μεριδίων θα μετονομαστούν ως εξής: 

 
Κωδικός ISIN Τρέχον όνομα Νέο όνομα Κωδικός ISIN Τρέχον όνομα Νέο όνομα 

LU1022394156 Classic-CAP Classic H USD-CAP LU1022394826 Privilege-CAP Privilege H USD-CAP 

LU1022394313 Classic-DIS Classic H USD-DIS LU1022395120 Privilege-DIS Privilege H USD-DIS 

LU1022394404 Classic H EUR-CAP Classic-CAP LU1721428180 Privilege H EUR-CAP Privilege-CAP 

LU1695653250 Classic H EUR-DIS Classic-DIS LU1695653334 Privilege H EUR-DIS Privilege-DIS 

LU1022394743 N-CAP NH USD-CAP LU1022395476 I-CAP IH USD-CAP 

LU1458426118 NH EUR-DIS N-DIS LU1596575586 I-DIS IH USD-DIS 

   LU1022395633 IH EUR-CAP I-CAP 

δ) Τα μερίδια των κατηγοριών «X-CAP» (LU1022395716) που εκδίδονται σε δολάρια Η.Π.Α. θα παραμείνουν 
εγγεγραμμένα σε δολάρια Η.Π.Α. ως πρόσθετο νόμισμα των κατηγοριών. 

 «Euro Short Term Bond Opportunities» (πρώην «Bond Euro Short Term») 

Επισημαίνεται ότι: 

α) ο τρέχων ορισμός «Βραχυπρόθεσμο» για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (ομόλογα με μέση ληκτότητα που δεν 
υπερβαίνει τα 3 έτη – η εναπομένουσα διάρκεια κάθε επένδυσης δεν υπερβαίνει τα 5 έτη) θα αντικατασταθεί με την 
πρόταση: Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα χαρακτηρίζεται από μέση ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, 

β) το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) σε επικουρική 
βάση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  
Αναμενόμενο ποσοστό Μέγιστο ποσοστό Τύπος TRS 

50% 100% μη χρηματοδοτούμενες 

«Euro Short Term Corporate Bond Opportunities» (πρώην «Flexible Bond Europe Corporate») 

Επισημαίνεται ότι η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη 
μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από «Flexible Bond Europe Corporate» σε «Euro Short Term Corporate 
Bond Opportunities»: 

α) Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα χαρακτηρίζεται από μέση διάρκεια μικρότερη των 2 ετών. 
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β) Μετά την αντιστάθμιση, η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε νομίσματα πλην του ευρώ δεν θα 
υπερβαίνει το 5%. 

γ) Σε επικουρική βάση, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου (CDS), επιπρόσθετα των βασικών παραγώγων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. 

Η επικαιροποίηση αυτή δεν θα έχει κανένα σημαντικό αντίκτυπο στην τρέχουσα επενδυτική στρατηγική, στην κατανομή 
στοιχείων ενεργητικού ή στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

«Absolute Return Multi-Strategy» (πρώην «Cross Asset Absolute Return») 

Επισημαίνεται ότι: 

 Η τρέχουσα αμοιβή απόδοσης ύψους 15% με το «Eonia» ως ελάχιστο ποσοστό απόδοσης θα αντικατασταθεί με αμοιβή 
απόδοσης 20% με το «Eonia + 4%» ως ελάχιστο ποσοστό απόδοσης. 
Κατά την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή απόδοσης επί της ΚΑΕ του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν αυτό ισχύει και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής, ο υπολογισμός της 
αμοιβής απόδοσης θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ΚΑΕ [Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών (OTD) – 29 Αυγούστου 
2019]. Εάν διαπιστωθεί απόδοση, η αμοιβή απόδοσης θα οριστικοποιηθεί και θα καταβληθεί στους διαχειριστές 
επενδύσεων πριν από την εφαρμογή της νέας αμοιβής απόδοσης. 

  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες φραστικές αλλαγές για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 
Ενημερωτικού Δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 

Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας. 

Εάν τα μερίδιά σας τηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους που 
ισχύουν για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών αυτού του είδους. 

Επισημαίνεται ότι στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τον Νόμο, το επίσημο μέσο 
ενημέρωσης σχετικά με οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-
am.com. 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 

1. Σε περίπτωση που συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 

2. Αν δεν εγκρίνετε αυτές τις αλλαγές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση έως 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. 

3. Για απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

 

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 
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