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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 

 

 
 
 
 
 
 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Το παρόν προορίζεται για την ενημέρωσή σας σχετικά με μια αλλαγή που πρόκειται να ισχύσει στο JPMorgan Funds – 

Europe Dynamic Small Cap Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια. Η αλλαγή αυτή δεν θα 

επηρεάσει τον τρέχοντα τρόπο διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας ή το προφίλ κινδύνου του. Ο 

υφιστάμενος δείκτης αναφοράς θα αντικατασταθεί από τον δείκτη MSCI Europe Small Cap (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης). 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή, καθώς και για τον χρόνο έναρξης ισχύος της, παρατίθενται στη 

συνέχεια. Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να 

έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Έχετε τρεις επιλογές, 

οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλλαγή στο Ενημερωτικό Δελτίο – η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια 
ενέργεια λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020, 14:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Η ΑΛΛΑΓΉ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος  

2 Μαρτίου 2020 

Καταληκτική ημερομηνία για την 

παραλαβή εντολών μετατροπής/ 

εξαγοράς 28 Φεβρουαρίου 2020,14:30 

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
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ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ  

1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με την αλλαγή, δε χρειάζεται να προβείτε σε 

καμία ενέργεια. 

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη συναλλαγή σας μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη. Μην 

παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους 

επενδυτές (KIID) κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο 

προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες 

πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη 

συναλλαγή σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη 

δεξιά στήλη. 

 

Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον  

οικονομικό σας σύμβουλο. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα 

επιβαρυνθείτε  

με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις σχετικές 

εντολές σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία. 

 



Σελίδα 2 από 2      Γνωστοποίηση Αλλαγών στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια 

JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund 

Λόγος για την αλλαγή Ο προτεινόμενος δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται ευρύτερα και, κατά συνέπεια, παρέχει 

καλύτερο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τον τρέχοντα τρόπο διαχείρισης του 

επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας ή το προφίλ κινδύνου του. 

Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η αμοιβή απόδοσης θα υπολογίζεται έναντι του προτεινόμενου δείκτη αναφοράς 

σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς, για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2019, η 

αμοιβή απόδοσης θα υπολογίζεται έναντι του τρέχοντος δείκτη αναφοράς που απεικονίζεται πιο κάτω έως την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της αλλαγής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος (2 Μαρτίου 2020), η αμοιβή απόδοσης θα υπολογίζεται 

έναντι του προτεινόμενου δείκτη αναφοράς και κάθε αμοιβή απόδοσης, όπου υφίσταται, θα αποκρυσταλλώνεται στο τέλος 

του οικονομικού έτους που λήγει στις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Επίπεδο κινδύνου/απόδοσης  αμετάβλητο Επίπεδο αμοιβών  αμετάβλητο 

 

Οι αλλαγές -  απεικονίζονται με έντονη και πλάγια γραφή 

ΠΡΙΝ  

Δείκτης αναφοράς 

EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Συνολικής 
Καθαρής Απόδοσης) 

 

 
ΜΕΤΑ 

Δείκτης αναφοράς 

MSCI Europe Small Cap Index (Συνολικής Καθαρής 
Απόδοσης) 

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

23 Ιανουαρίου 2020, 14:30 Ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης  

Έναρξη περιόδου μετατροπής/ εξαγοράς 
χωρίς επιβάρυνση.  

 
28 Φεβρουαρίου 2020, 14:30 Ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης 

Λήξη περιόδου μετατροπής/εξαγοράς 
χωρίς επιβάρυνση. 

 
2 Μαρτίου 2020 

Έναρξη ισχύος των αλλαγών. 

 

 

 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), αναθεωρημένες 

εκδόσεις των οποίων διατίθενται στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, είναι 

σημαντικό να κατανοείτε και να ενημερώνεστε διαρκώς διαβάζοντας σχετικά έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Εξαιρουμένης της 

περιόδου κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής και εξαγοράς, επισημαίνεται ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και οι περιορισμοί 

που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο θα εξακολουθούν ισχύουν. 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή 
από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.jpmorganassetmanagement.com. 
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 


