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Συγχώνευση του Pictet-US Equity Selection με το Pictet-USA Index 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Διοικητικό Συμβούλιο») 
αποφάσισε να προβεί στη συγχώνευση του Pictet–US Equity Selection (το «Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο») με το Pictet–USA Index (το «Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συλλογικά αναφερόμενα ως τα 
«Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια»).  

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης αυτής (η «Συγχώνευση») θα είναι για την καθαρή αξία ενεργητικού που θα 
υπολογιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2019 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» και η «Ημέρα Αποτίμησης»). 

1. Σκοπός της Συγχώνευσης 
Η απόφαση ελήφθη με στόχο τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων. 

2. Βασικά χαρακτηριστικά των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και κύριες διαφορές  
Η επενδυτική πολιτική και οι στόχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαφέρουν από την 
επενδυτική πολιτική και τους στόχους του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Απορροφώμενο 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με ενεργή διαχείριση, ενώ το Απορροφών 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί δείκτη, υπό την έννοια 
ότι το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην αναπαραγωγή ενός δείκτη, δηλαδή του S&P 500 
Composite Index. Συνεπώς, οποιαδήποτε πτώση του δείκτη θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχη μείωση της 
αξίας των μεριδίων του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Το νόμισμα αναφοράς των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι το Δολάριο ΗΠΑ.   

Οι κατηγορίες μεριδίων που θα προσφερθούν στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά με τις κατηγορίες μεριδίων που περιλαμβάνονται στο Απορροφωμένο Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο, με εξαίρεση τη διάρθρωση των προμηθειών.  

Οι μέγιστες αμοιβές διαχείρισης, αμοιβές εξυπηρέτησης και τα τέλη τραπεζικών καταθέσεων που μπορούν να 
χρεωθούν στις κατηγορίες μεριδίων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Καθώς τα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είναι Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν 
θα υπάρξει καμία αλλαγή ως προς τους παρόχους υπηρεσιών που διορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου (με εξαίρεση τον διαχειριστή όπως περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι) και, επίσης, 
αμετάβλητη θα παραμείνει και η Τράπεζα Θεματοφυλακής. Τα δικαιώματα των μεριδιούχων στο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο θα παραμείνουν ως έχουν.  

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι κύριες μεταξύ τους διαφορές 
παρατίθενται στο πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος Ι.  

3. Όροι και προϋποθέσεις της Συγχώνευσης 

Το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μεταβιβαστεί στο Απορροφών 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  
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Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα συγχωνευτούν σε μία κατηγορία 
μεριδίων του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η οποία θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (με 
εξαίρεστη τη δομή των προμηθειών) με την κατηγορία μεριδίων του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου που κατέχουν επί του παρόντος, όπως εκτίθεται παρακάτω. 

Αν η τρέχουσα κατηγορία μεριδίων σας στο  
Pictet - US Equity Selection είναι: 

Η κατηγορία μεριδίων σας μετά τη συγχώνευση στο 
Pictet - USA Index θα είναι: 

Τύπος μεριδίων Κωδικός ISIN Τύπος μεριδίων Κωδικός ISIN 

I USD LU0256836254 I USD LU0188798671 
I dy USD LU0953040796 I dy USD LU0953041505 
P USD LU0256840108 P USD LU0130732877 
P dy USD LU0256841411 P dy USD LU0208605534 
R USD LU0256842575 R USD LU0130733172 
R EUR LU0372506948 R EUR LU0474966248 
HI EUR LU0256843623 HI EUR LU0592905094 
HP EUR LU0256844860 HP EUR LU0592905250 

Η ανταλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί με τιμή μετατροπής που θα υπολογιστεί βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού των 
αντίστοιχων κατηγοριών μεριδίων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την 7η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που εκτίθενται στην ενότητα «Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» του ενημερωτικού δελτίου του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, για λόγους συνέπειας, για τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των Επιμέρους 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο σημείο τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 
τιμής μετατροπής.  Συνεπώς, ο υπολογισμός της τελευταίας καθαρής αξίας ενεργητικού του Απορροφωμένου Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την Εργάσιμη Ημέρα μετά την Ημέρα Αποτίμησης, και όχι την Ημέρα 
Αποτίμησης. Λόγω της πιθανής διαφοράς στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο μεταξύ των σχετικών κατηγοριών 
μεριδίων του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο και των σχετικών κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώντος 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι στο Απορροφών Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό που κατέχουν στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 
αλλά η αξία της συμμετοχής τους θα είναι η ίδια.  

Τα μερίδια στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ακυρωθούν αμέσως μόλις εκδοθούν τα μερίδια στο 
Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Μετά τη Συγχώνευση, το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παύσει να ισχύει. 

Προεγγραφές και μετατροπές στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα γίνονται αποδεκτές μετά τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού στις 27 Αυγούστου 2019 και οι εξαγορές στο Απορροφώμενο Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα γίνονται αποδεκτές μετά τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού στις 27 Σεπτεμβρίου 
2019. 

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώντος και του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο που δεν επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στη Συγχώνευση μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς χρέωση, οποτεδήποτε μέχρι 
τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν θα 
έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως 
μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Όλα τα χρέη του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα καταβληθούν από το Απορροφώμενο Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο πριν από τη Συγχώνευση και έχουν ήδη συσσωρευτεί στην καθαρή αξία ενεργητικού του 
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Οποιαδήποτε νομικά, συμβουλευτικά ή διοικητικά έξοδα που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δηλαδή την  Pictet Asset Management 
(Europe) S.A.  
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Κατά το διάστημα πριν από τη Συγχώνευση, το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
αναπροσαρμοστεί ενόψει της Συγχώνευσης. Συνεπώς, η συνεισφορά του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μερίδια και/ή σε διαθέσιμα. 

Το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα αναπροσαρμοστεί ενόψει της Συγχώνευσης, 
η οποία δεν θα έχει κανέναν ουσιώδη αντίκτυπο στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αλλά θα του επιτρέψει να 
αυξήσει το υπό διαχείριση ενεργητικό του. 

Τα μερίδια του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αποσυρθούν από το Χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου την Ημερομηνία Ισχύος. 

Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαθέσιμο, κατόπιν αιτήματος, από το εγγεγραμμένο γραφείο του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 71(1) του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως 
τροποποιήθηκε, θα συνταχθεί έκθεση Συγχώνευσης από την Deloitte Audit, που είναι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.   

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης 
αυτής κατόπιν αιτήματος από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Σας συμβουλεύουμε ιδιαίτερα να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σχετικά με 
την κατηγορία μεριδίων στην οποία θα επενδύσετε στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτές οι πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.assetmanagement.pictet. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να υποβάλει αίτηση για να λάβει το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο όλες 
τις άδειες από τις οποίες  επωφελείται επί του παρόντος το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με σκοπό την 
πώληση των μεριδίων του σε επενδυτές εγκατεστημένους σε χώρες εκτός του Λουξεμβούργου. 

Η φορολογική σας κατάσταση μπορεί να αλλάξει μετά τη Συγχώνευση. Μπορεί να επιθυμείτε να συμβουλευτείτε τον 
φορολογικό σύμβουλό σας για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορεί η Συγχώνευση να επηρεάσει τη φορολογική 
σας κατάσταση. 

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συγχώνευση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
+352 46 71 71 7666. 

Με εκτίμηση, 

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου   

Emmanuel Gutton Suzanne Berg 

 



 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κύρια χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ του  Pictet-US Equity Selection  
και του Pictet-USA Index 
 

 

Οι μεριδιούχοι παροτρύνονται να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και το σχετικό 
έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 
www.assetmanagement.pictet ή από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Οι όροι θα έχουν την ίδια έννοια με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

Κύρια χαρακτηριστικά 
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ των 
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Pictet-US Equity Selection  Pictet-USA Index 

1. Επενδυτική πολιτική και στόχοι 
Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να 
προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της αγοράς μετοχών ΗΠΑ. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού του/των 
συνολικών περιουσιακών στοιχείων του σε μετοχές 
εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή αναπτύσσουν το 
κύριο μέρος της δραστηριότητάς τους στις ΗΠΑ. 
Το χαρτοφυλάκιο θα αποτελείται από μια περιορισμένη 
επιλογή τίτλων με τις πιο ευνοϊκές προοπτικές, κατά την 
άποψη του διαχειριστή. 
Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα αποτελείται 
γενικά από τίτλους εισηγμένων εταιρειών. Οι εν λόγω τίτλοι 
δύνανται να είναι κοινές ή προνομιούχες μετοχές, 
μετατρέψιμα ομόλογα και, σε μικρότερο βαθμό, τίτλοι 
επιλογής επί κινητών αξιών και δικαιώματα προαίρεσης. 
Επιπλέον, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται 
επίσης να επενδύει έως το 10% του καθαρού ενεργητικού 
του σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 181 του Νόμου του 
2010. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να 
επενδύει σε πιστοποιητικά αποθετηρίου (όπως ADR, GDR, 
EDR). 
Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους δεν θα υπερβαίνουν 
το 15%. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει 
συμφωνίες δανεισμού τίτλων και να εκτελεί συναλλαγές 
επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης, προκειμένου 
να αυξάνει το κεφάλαιό του ή το εισόδημά του ή να 
μειώνει τα σχετικά έξοδα ή τους κινδύνους.  
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να 
επενδύει σε δομημένα προϊόντα, όπως ομόλογα ή άλλες 
κινητές αξίες, των οποίων η απόδοση συνδέεται, για 
παράδειγμα, με την απόδοση ενός δείκτη, κινητών αξιών ή 
ενός καλαθιού κινητών αξιών ή ενός οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί 
τεχνικές και παράγωγα μέσα, στο πλαίσιο της 
αποτελεσματικής διαχείρισης και εντός των ορίων που 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την πλήρη και 
ολοκληρωμένη φυσική αναπαραγωγή του δείκτη S&P 500 
Index (εφεξής ο «Δείκτης Αναφοράς»). Επιδιώκει να επιτύχει 
τον επενδυτικό στόχο του επενδύοντας σε ένα 
χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών ή άλλων επιλέξιμων στοιχείων 
ενεργητικού που περιλαμβάνουν το σύνολο (ή, κατ’ 
εξαίρεση, έναν σημαντικό αριθμό) των συνιστωσών του εν 
λόγω δείκτη. 
Η σύνθεση του Δείκτη Αναφοράς είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση: http://www.standardandpoors.com. Κατά 
κανόνα, η επανεξισορρόπηση του Δείκτη Αναφοράς θα 
πραγματοποιείται τέσσερις φορές ετησίως. 
Το εκ των προτέρων σφάλμα παρακολούθησης ανάμεσα 
στην αλλαγή της αξίας των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στην 
αλλαγή του Δείκτη Αναφοράς αναμένεται να κυμαίνεται 
κάτω του 0,20% ετησίως, σε κανονικές συνθήκες της 
αγοράς.  
Λόγω αυτής της φυσικής αναπαραγωγής, ενδέχεται να είναι 
δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η αγορά όλων των 
συνιστωσών του Δείκτη Αναφοράς κατ’ αναλογία προς τη 
στάθμισή τους στον Δείκτη Αναφοράς ή η αγορά ορισμένων 
συνιστωσών, λόγω του βαθμού ρευστότητάς τους, των 
επενδυτικών ορίων που περιγράφονται στην ενότητα 
«Επενδυτικοί περιορισμοί», άλλων νομικών ή κανονιστικών 
περιορισμών, του κόστους συναλλαγής και άλλων εξόδων 
που βαρύνουν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, των 
υφιστάμενων διαφορών και της ενδεχόμενης 
αναντιστοιχίας ανάμεσα στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
και στον Δείκτη Αναφοράς όταν οι αγορές είναι κλειστές. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει 
οριακά σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του δείκτη 
αναφοράς, όταν αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. όταν γίνεται 
επανεξισορρόπηση του δείκτη, σε περίπτωση εταιρικής 
δράσης ή για τη διαχείριση ταμειακών ροών) ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως διαταραχές της αγοράς ή 
ακραία μεταβλητότητα.  Ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της σύνθεσης του 
χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και 
του Δείκτη Αναφοράς. 
Δεδομένου ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει 
τη φυσική αναπαραγωγή του Δείκτη Αναφοράς, η σύνθεση 

http://www.standardandpoors.com/
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καθορίζονται στους επενδυτικούς περιορισμούς. 
 

του χαρτοφυλακίου δεν θα αναπροσαρμόζεται παρά μόνο 
(εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) σε μια προσπάθεια 
για την κατά το δυνατόν καλύτερη αναπαραγωγή της 
απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς. Συνεπώς, το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επιδιώκει να υπερβεί σε 
απόδοση τον Δείκτη Αναφοράς και δεν θα προσπαθεί να 
υιοθετήσει συντηρητική στάση, όταν οι αγορές κινούνται 
πτωτικά ή θεωρούνται υπερτιμημένες. Ως εκ τούτου, η 
πτώση του Δείκτη Αναφοράς θα μπορούσε να επιφέρει 
αντίστοιχη πτώση της αξίας των μεριδίων του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  
Οι επενδυτές πρέπει επίσης να έχουν υπ’ όψιν ότι η 
επανεξισορρόπηση του Δείκτη Αναφοράς ενδέχεται να 
επιφέρει κόστος συναλλαγών που θα βαρύνει το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή 
αξία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Πέραν των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τη φυσική 
αναπαραγωγή του Δείκτη Αναφοράς, εφιστάται η προσοχή 
των επενδυτών στο γεγονός ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο υπόκειται γενικότερα στους κινδύνους της αγοράς 
(δηλαδή, στον κίνδυνο μείωσης της αξίας μιας επένδυσης 
λόγω αλλαγών σε παράγοντες της αγοράς, όπως οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές μετοχών ή 
η μεταβλητότητα). 
Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 44 του Νόμου του 2010, το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το 
20% του καθαρού ενεργητικού του [ακόμα και 35% (για έναν 
και μόνο εκδότη) όταν επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις 
στις αγορές, κυρίως στην περίπτωση των οργανωμένων 
αγορών όπου ορισμένες κινητές αξίες κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση] στον ίδιο εκδότη με στόχο την αναπαραγωγή της 
σύνθεσης του Δείκτη Αναφοράς του. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει μετατρέψιμα ομόλογα.  
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε 
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ.  
Εάν ο διαχειριστής το κρίνει απαραίτητο και προς το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, και προκειμένου να 
εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα, το Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο δύναται να διατηρεί ρευστοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού, όπως, μεταξύ άλλων, καταθέσεις και μέσα 
χρηματαγοράς. 
Εάν ο διαχειριστής το κρίνει απαραίτητο και προς το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, και προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποαπόδοσης έναντι του 
Δείκτη Αναφοράς, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για αποτελεσματική διαχείριση, 
εντός των ορίων που καθορίζονται στους επενδυτικούς 
περιορισμούς. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει 
συμφωνίες δανεισμού τίτλων και να εκτελεί συναλλαγές 
επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης, προκειμένου 
να αυξάνει το κεφάλαιό του ή το εισόδημά του ή να μειώνει 
τα σχετικά έξοδα ή τους κινδύνους. 
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2. Περιορισμός βάσει του Γερμανικού Φορολογικού Νόμου Επενδύσεων: 
Τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε 
φυσικές μετοχές (εξαιρουμένων πιστοποιητικών 
αποθετηρίου ΗΠΑ (ADR), παγκόσμιων πιστοποιητικών 
αποθετηρίου (GDR), παραγώγων και άλλων δανειακών 
τίτλων), οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

Τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε φυσικές 
μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή 
αγορά (εξαιρουμένων των αποθετηρίων εγγράφων (ADR και 
GDR), των παραγώγων και οποιωνδήποτε τίτλων 
δανεισμού). 

3. Έκθεση σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, συναλλαγές δανεισμού τίτλων, συμφωνίες αγοράς και 
επαναπώλησης και συμφωνίες επαναγοράς 

Το μέγιστο αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης σε συναλλαγές 
δανεισμού τίτλων ανέρχεται στο 5% του καθαρού 
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναμένεται να 
διαθέτει έκθεση σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης, συμφωνίες επαναγοράς και συμφωνίες αγοράς 
και επαναπώλησης. 

Το μέγιστο αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης σε συναλλαγές 
δανεισμού τίτλων ανέρχεται στο 5% του καθαρού 
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναμένεται να 
διαθέτει έκθεση σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης, συμφωνίες επαναγοράς και συμφωνίες αγοράς 
και επαναπώλησης. 

4. Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επενδυτικό 
μέσο για επενδυτές, οι οποίοι: 
 Επιθυμούν να επενδύουν σε μετοχές εταιρειών που 

έχουν την έδρα τους ή/και αναπτύσσουν το κύριο μέρος 
της δραστηριότητάς τους στις ΗΠΑ. 

 Είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις 
της αγοραίας αξίας και, επομένως, επιδεικνύουν 
χαμηλή αποστροφή ανάληψης κινδύνου. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επενδυτικό μέσο 
για επενδυτές, οι οποίοι: 
 Επιθυμούν να αναπαράγουν την απόδοση του δείκτη 

S&P 500 Composite Index. 
 Είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις της 

αγοραίας αξίας και, επομένως, επιδεικνύουν χαμηλή 
αποστροφή ανάληψης κινδύνου. 

5. Διαχειριστής(-ές) 
Ivy Investment Management Company Pictet Asset Management Limited και Pictet Asset 

Management SA 

6. Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου 
Η παγκόσμια έκθεση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη 
σχετικά αξία σε κίνδυνο (VaR), συγκρίνοντας τη VaR του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τη VaR του δείκτη S&P 
500 Composite. 

Η παγκόσμια έκθεση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη 
σχετικά αξία σε κίνδυνο (VaR), συγκρίνοντας τη VaR του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τη VaR του δείκτη S&P 
500 Composite.  

7. Αναμενόμενη μόχλευση 
0%. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο 
μόχλευσης ενδέχεται να είναι υψηλότερο. 

0%. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο 
μόχλευσης ενδέχεται να είναι υψηλότερο.  

8. Ημερομηνία πληρωμής (valeur) για προεγγραφές και εξαγορές 
Εντός 2 Εργάσιμων Ημερών μετά την ισχύουσα Ημέρα 
Αποτίμησης. 

Εντός 2 Εργάσιμων Ημερών μετά την ισχύουσα Ημέρα 
Αποτίμησης. 

9. Προμήθεια απόδοσης 
Δεν ισχύει Δεν ισχύει 

10. ISRR 
R EUR: 6 
Όλες οι άλλες κατηγορίες μεριδίων: 5 

P EUR, I JPY, IS EUR,I EUR και R EUR: 6 
Όλες οι άλλες κατηγορίες μεριδίων: 5 

 

 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Κατάλογος κατηγοριών μεριδίων του Pictet-US Equity Selection και του Pictet-USA Index 
 

 

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες στο Απορροφώμενο 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο: 

PICTET – US EQUITY SELECTION 

Τύπος 
μεριδίου 

Έναρξη 
διάθεση

ς 

Κωδικός ISIN Ελάχιστη 
αρχική 

εγγραφή 

Νόμισμα 
κατηγορί

ας 

Νομίσματα 
εγγραφής 

και 
εξαγοράς 

Διανομή 
μερίσματ

ος 

Αμοιβές (ανώτατη %) * 

Διαχείρισ
ης 

Υπηρεσιών Τράπεζας 
Θεματοφυ

λακής 
I USD  LU0256836254 1 εκ. USD USD − 0.90% 0.30% 0.30% 
I dy USD  LU0953040796 1 εκ. USD USD  0.90% 0.30% 0.30% 
P USD   LU0256840108 − USD USD − 1.80% 0.30% 0.30% 
P dy USD  LU0256841411 − USD USD  1.80% 0.30% 0.30% 
R USD  LU0256842575 − USD USD − 2.50% 0.30% 0.30% 
Z USD - LU0260655930 − USD USD − 0 0.30% 0.30% 
R EUR  LU0372506948 − EUR EUR − 2.50% 0.30% 0.30% 
HI EUR  LU0256843623 (1) EUR EUR − 0.90% 0.35% 0.30% 
HP EUR  LU0256844860 − EUR EUR − 1.80% 0.35% 0.30% 
HR EUR  LU0256845677 − EUR EUR − 2.50% 0.35% 0.30% 
I GBP - LU1090658540 (1) GBP GBP − 0.90% 0.30% 0.30% 
* Ετησίως του μέσου καθαρού ενεργητικού που αποδίδεται στον συγκεκριμένο τύπο μεριδίου. 
(1) 1.000.000 USD μετατρεπόμενα σε EUR ή GBP κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες στο Απορροφών Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφάλαιο: 

PICTET – USA INDEX 

Τύπος 
μεριδίου 

Έναρξη 
διάθεση

ς 

Κωδικός ISIN Ελάχιστη 
αρχική 

εγγραφή 

Νόμισμα 
κατηγορί

ας 

Νομίσματα 
εγγραφής 

και 
εξαγοράς 

Διανομή 
μερίσματ

ος 

Αμοιβές (ανώτατη %) * 

Διαχείρισ
ης 

Υπηρεσιών Τράπεζας 
Θεματοφυ

λακής 
I USD  LU0188798671 1 εκ. USD USD − 0.30% 0.10% 0.30% 
I dy USD  LU0953041505 1 εκ. USD USD  0.30% 0.10% 0.30% 
IS USD  LU0328683478 1 εκ. USD USD − 0.30% 0.10% 0.30% 
P USD  LU0130732877 − USD USD-EUR − 0.45% 0.10% 0.30% 
P dy USD  LU0208605534 − USD USD-EUR  0.45% 0.10% 0.30% 
R USD  LU0130733172 − USD USD-EUR − 0.90% 0.10% 0.30% 
Z USD  LU0232586924 − USD USD − 0% 0.10% 0.30% 
J USD  LU1834886605 100 εκ. USD USD − 0.10% 0.10% 0.30% 
JS USD  LU1876525707 100 εκ. USD USD − 0.10% 0.10% 0.30% 
I EUR  LU0474966081 (1) EUR EUR − 0.30% 0.10% 0.30% 
IS EUR  LU1777194397 (1) EUR EUR − 0.30% 0.10% 0.30% 
P EUR  LU0474966164 − EUR EUR − 0.45% 0.10% 0.30% 
R EUR  LU0474966248 − EUR EUR − 0.90% 0.10% 0.30% 
I GBP  LU0859481052 (1) GBP GBP − 0.30% 0.10% 0.30% 
R dy GBP  LU0396247537 − GBP GBP  0.90% 0.10% 0.30% 



 

 

Τύπος 
μεριδίου 

Έναρξη 
διάθεση

ς 

Κωδικός ISIN Ελάχιστη 
αρχική 

εγγραφή 

Νόμισμα 
κατηγορί

ας 

Νομίσματα 
εγγραφής 

και 
εξαγοράς 

Διανομή 
μερίσματ

ος 

Αμοιβές (ανώτατη %) * 

Διαχείρισ
ης 

Υπηρεσιών Τράπεζας 
Θεματοφυ

λακής 
HI EUR  LU0592905094 (1) EUR EUR − 0.30% 0.15% 0.30% 
HI dy EUR − LU0707830021 (1) EUR EUR  0.30% 0.15% 0.30% 
HIS EUR − LU0368006077 (1) EUR EUR − 0.30% 0.15% 0.30% 
HP EUR  LU0592905250 − EUR EUR − 0.45% 0.15% 0.30% 
HR EUR  LU0592905508 − EUR EUR − 0.90% 0.15% 0.30% 
HZ EUR  LU1401197097 − EUR EUR − 0% 0.15% 0.30% 
I JPY  LU0996795224 (1) JPY JPY − 0.30% 0.10% 0.30% 
* Ετησίως του μέσου καθαρού ενεργητικού που αποδίδεται στον συγκεκριμένο τύπο μεριδίου. 
** Τα έξοδα μετατροπής θα βαρύνουν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 
(1) 1.000.000 USD μετατρεπόμενα σε EUR, GBP ή JPY κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. 


