
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους: 

Amundi Funds – CPR Global Resources 
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Αγαπητοί μέτοχοι, 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο («Διοικητικό Συμβούλιο») της Amundi Funds (η «Εταιρεία») αποφάσισε να προχωρήσει στη 

συγχώνευση δι’ απορροφήσεως του Amundi Funds – CPR Global Resources (το ««Απορροφούμενο υποκεφάλαιο») 

στο CPR Invest – Global Resources (το «Απορροφόν υποκεφάλαιο»).  

Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2020 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»). 

 
Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει τις συνέπειες της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης και των επιλογών που έχετε ως 

μέτοχος του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας.  

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 

 
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η συγχώνευση προτείνεται να συμπεριλάβει μέσα σε ένα μοναδικό επενδυτικό μέσο (δηλ. Την CPR Invest) τις τομεακές και θεματικές 
στρατηγικές που διαχειρίζεται η CPR Asset Management. 
 

Η συγχώνευση αυτή είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο 8 του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων («Νόμος του 2010»), το άρθρο 33 του καταστατικού της Εταιρείας και τη σχετική ενότητα «Εκκαθάριση και Συγχώνευση» 

του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, του άρθρου 24 του καταστατικού της CPR Invest και τη σχετική ενότητα 13.7 «Εκκαθάριση 

τμημάτων στο πλαίσιο συγχώνευσης» του ενημερωτικού δελτίου της CPR Invest.  

 
Οι μέτοχοι του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου (οι «Μέτοχοι») που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγχώνευση μπορούν να 
εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς καμία επιβάρυνση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω. 
 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ 

Οι εγγραφές, οι εξαγορές ή/και οι μετατροπές μετοχών του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου θα ανασταλούν από την Έναρξη 
περιόδου αναστολής (όπως ορίζεται παρακάτω) μέχρι τη Λήξη περιόδου αναστολής (όπως ορίζεται παρακάτω) για την εφαρμογή 
των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συγχώνευση με τακτικό και έγκαιρο τρόπο. 

 
Δεν θα συγκληθεί γενική συνέλευση των Μετόχων για την έγκριση της συγχώνευσης και δεν απαιτείται από τους Μετόχους να 
ψηφίσουν για τη συγχώνευση. 
 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου θα 
μεταβιβαστούν στο Απορροφόν υποκεφάλαιο. Κατά συνέπεια, το Απορροφούμενο υποκεφάλαιο θα παύσει να υφίσταται και θα 
διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση. 

 
Στους Μετόχους θα εκδοθούν αυτόματα μετοχές του Απορροφόντος υποκεφαλαίου με αντάλλαγμα τις μετοχές τους από την 
αντίστοιχη κατηγορία μετοχών στο Απορροφούμενο υποκεφάλαιο σύμφωνα με τον συντελεστή ανταλλαγής και θα συμμετέχουν στα 
αποτελέσματα του Απορροφόντος υποκεφαλαίου από την ημερομηνία αυτή. Οι μέτοχοι θα λάβουν ένα σημείωμα επιβεβαίωσης της 
νέας συμμετοχής τους στο Απορροφόν υποκεφάλαιο το συντομότερο δυνατόν μετά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. Σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του σχετικού συντελεστή ανταλλαγής δεν οδηγήσει στην έκδοση πλήρων μετοχών, οι Μέτοχοι θα λαμβάνουν 
τμήματα μετοχών μέχρι και τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων εντός του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.  

1     Συγχώνευση υποκεφαλαίου 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα συνοψίζει τα βασικά βήματα της συγχώνευσης. 

 
 

Εργασία Ημερομηνία 

Ανακοίνωση προς τους μετόχους - Έναρξη περιόδου 
ανακοίνωσης 

16 Μαρτίου 2020 

Λήξη περιόδου ανακοίνωσης 2:00 μ.μ. (CET) στις 17 Απριλίου 2020 

Έναρξη περιόδου αναστολής 2:00 μ.μ. (CET) στις 17 Απριλίου 2020 

Λήξη περιόδου αναστολής 23 Απριλίου 2020 

Τελική ημερομηνία ΚΑΕ 23 Απριλίου 2020 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 24 Απριλίου 2020 

Ημερομηνία υπολογισμού του συντελεστή ανταλλαγής Την Ημερομηνία έναρξης ισχύος με τη χρήση των ΚΑΕ από την 
Τελική ημερομηνία ΚΑΕ 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου θα αποτιμηθούν 
την Τελική ημερομηνία ΚΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου και του καταστατικού της Εταιρείας και της 
CPR Invest. 

 

Το κόστος και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συγχώνευση και την προετοιμασία της θα βαρύνουν τόσο την Amundi Luxembourg, 
ως εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, όσο και την CPR Asset Management, ως εταιρεία διαχείρισης της CPR Invest, εκτός από τα 
έξοδα συναλλαγής και τα τραπεζικά έξοδα. 

 

Η Εταιρεία ανέθεσε στον εξουσιοδοτημένο ελεγκτή της, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (ο «Ελεγκτής») την αξιολόγηση 
των κριτηρίων που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την ημερομηνία υπολογισμού του 
συντελεστή ανταλλαγής. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στη σχετική κατηγορία μετοχών του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου, οι Μέτοχοι θα λάβουν 
έναν αριθμό μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών 
που κατείχαν στη σχετική κατηγορία μετοχών του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου, πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο συντελεστή 
ανταλλαγής. Τα τμήματα μετοχών θα εκδίδονται με έως (4) ψηφία. Καμία πληρωμή σε μετρητά δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
της ανταλλαγής μετοχών του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου με μετοχές του αντίστοιχου Απορροφόντος υποκεφαλαίου. 

 

Ο συντελεστής ανταλλαγής θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών 
του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου κατά την Τελική ημερομηνία ΚΑΕ με την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της σχετικής 
κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. 

Δεν θα εισπράττεται προμήθεια εγγραφής στο Απορροφόν υποκεφάλαιο στο πλαίσιο της συγχώνευσης.  

Οι Μέτοχοι θα αποκτήσουν δικαιώματα μετόχου του Απορροφόντος υποκεφαλαίου από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η συγχώνευση του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου στο Απορροφόν υποκεφάλαιο μπορεί να έχει φορολογικές συνέπειες για τους 

Μετόχους. Οι Μέτοχοι πρέπει να συμβουλεύονται τους επαγγελματίες συμβούλους τους σχετικά με τις συνέπειες αυτής της 

συγχώνευσης στην προσωπικής τους φορολογική κατάσταση. 

  



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 

Τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση των Μετόχων προς επιθεώρηση και δωρεάν παραγωγή αντιγράφων στην έδρα της 
Εταιρείας: 

• οι κοινοί όροι της συγχώνευσης, 

• το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο και τα έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή της «Amundi Funds – CPR Global 
Resources», καθώς και το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο και τα έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή της «CPR 
Invest – Global Resources», 

• αντίγραφο της έκθεσης του Ελεγκτή προς επικύρωση των προβλεφθέντων προϋποθέσεων στο Άρθρο 71(1), περιπτώσεις (α) έως 
(γ) του Νόμου του 2010, 

• αντίγραφο του πιστοποιητικού όσον αφορά τη συγχώνευση που εκδόθηκε από τον θεματοφύλακα τόσο της CPR Invest όσο και της 
Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 70 του Νόμου του 2010. 

 

 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ; 
 
1. Εάν είστε σύμφωνοι με τη συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 
2. Εάν εξαγοράσετε ή μεταφέρετε την επένδυσή σας πριν από τη Λήξη της περιόδου ανακοίνωσης, δεν θα χρεωθούν προμήθειες 
μεταφοράς ή εξαγοράς (εάν υπάρχουν). Οι εντολές συναλλαγών θα υποβάλλονται ως συνήθως. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά μετοχών σε 
άλλο υποκεφάλαιο με υψηλότερη προμήθεια πώλησης, θα εφαρμοστεί προμήθεια μεταφοράς ίση με τη διαφορά μεταξύ των δύο 
προμηθειών πώλησης. 

 

 
 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
α. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου είναι πανομοιότυπα ή ίδια με εκείνα του αντίστοιχου 

Απορροφόντος υποκεφαλαίου: 

- το προφίλ του επενδυτή,  

- το νόμισμα,  

-  ο διαχειριστής επενδύσεων, 

- ο υπεύθυνος μητρώου εταιρειών, μεταβιβάσεων και πληρωμών, 

- ο θεματοφύλακας και  

- ο σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης. 

β.         Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Απορροφούμενου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου είναι διαφορετικά: 
  

2 Σύγκριση μεταξύ του Απορροφούμενου υποκεφαλαίου και του 
Απορροφόντος υποκεφαλαίου 



Χαρακτηριστικό Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

Αλλαγή επενδυτικού στόχου και 
πολιτικής 

Επενδυτικά όρια: 
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
67% των στοιχείων του ενεργητικού σε 
τίτλους και συνδεδεμένα με τίτλους μέσα 
εταιρειών σε όλο τον κόσμο, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
ενέργειας, χρυσού και υλικών. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε 
αυτές τις επενδύσεις. 
 

Επενδυτική πολιτική: 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί μια συνδυαστική προσέγγιση 
από την κορυφή προς τη βάση (τομεακή κατανομή) και από 
τη βάση προς την κορυφή.  

Το μετοχικό άνοιγμα του υποκεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 
75% και 120% των στοιχείων του ενεργητικού του.  

Μέσω της δόμησής του, το υποκεφάλαιο μπορεί να 
επικεντρώνεται σε ορισμένους τομείς. Συνεπώς, είναι πιθανό 
να παρουσιάζει σημαντική απόκλιση απόδοσης σε σχετικά 
εκτεταμένες χρονικές περιόδους, σε σύγκριση με ένα 
παγκόσμιο δείκτη τίτλων (π.χ. MSCI World). 

 

Επενδυτικά όρια:  

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
ενεργητικού σε μετοχικούς ή ισοδύναμους με μετοχές τίτλους 
χωρών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους ενέργειας, 
χρυσού και υλικών χωρίς περιορισμούς κεφαλαιοποίησης. 

.  
 Διαφορές κινδύνων • Συγκέντρωση 

• Αθέτηση υποχρεώσεων 
• Παράγωγα 
• Τίτλος 
• Επενδυτικό κεφάλαιο 
• Ρευστότητα 

• Αγορά  

• Κίνδυνοι τίτλων και αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου μικρής κεφαλαιοποίησης και αναδυόμενων αγορών)  

• Συναλλαγματικός κίνδυνος που σχετίζεται με αναδυόμενες 
χώρες  

•  Κίνδυνος απόδοσης σε σύγκριση με δείκτη αγοράς μετοχών 

Ημέρα εγγραφής και 
διακανονισμού εξαγοράς 

3 Εργάσιμες ημέρες μετά την αντίστοιχη 
Ημέρα Αποτίμησης 

2 Εργάσιμες ημέρες μετά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης, 
εκτός της κατηγορίας μετοχών T1 για την οποία ισχύει 1 
Εργάσιμη ημέρα μετά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης 

Εργάσιμη Ημέρα Οποιαδήποτε ημέρα που αποτελεί πλήρη 
εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο 

Εργάσιμη ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και οι επιλέξιμες 
αγορές είναι ανοικτές σε Λουξεμβούργο, Παρίσι και Νέα Υόρκη  

Οικονομικό Έτος 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 

Διοικητικός Αντιπρόσωπος Société Générale Bank & Trust S.A. CACEIS Bank, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι θα λάβουν νέες μετοχές στο Απορροφόν υποκεφάλαιο υπό μορφή ονομαστικών μετοχών, όπως 
υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου και 
ISIN 

Κατηγορίες μετοχών απορροφόντος υποκεφαλαίου και ISIN 

A2E (C) 

LU0987200903 

A2 EUR - Acc 

LU1989769622 

A2U (C) 

LU0823043475 

A2 USD - Acc 

LU1989770471 

AE (C) 

LU0557864617 

A EUR - Acc 

LU1989769036 

AE (D) 

LU0557864708 

A EUR - Dist 

LU1989769200 

AK (C) 

LU1049755348 

A CZK - Acc 

LU1989768814 

AU (C) 

LU0347594136 

A USD - Acc 

LU1989770125 

AU (D) 

LU0347594219 

A USD - Dist 

LU1989770398 

FHE (C) 

LU0644001264 

F EURH - Acc 

LU1989769895 

FU (C) 

LU0557864880 

F USD - Acc 

LU1989770554 

IE (C) 

LU0906536361 

I EUR - Acc 

LU1989769978 

IU (C) 

LU0347594482 

I USD - Acc 

LU1989770711 

ME (C) 

LU0906536015 

I EUR - Acc 

LU1989769978 

MU (C) 

LU0347593914 

I USD - Acc 

LU1989770711 

ORHE (C) 

LU0906536106 

T1 EURH – Acc 

LU2067131867 

OU (C) 

LU0557864963 

O USD - Acc 

LU1989770984 

SHE (C) 

LU0644001181 

A EURH - Acc 

LU1989769465 

SU (C) 

LU0347594300 

A USD - Acc 

LU1989770125 



ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Όταν μια προμήθεια απόδοσης ισχύει για μια κατηγορία μετοχών ενός Απορροφούμενου υποκεφαλαίου, η προμήθεια 
απόδοσης θα σωρεύεται από την έναρξη της περιόδου απόδοσης έως την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. Κατά την 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος, η προμήθεια απόδοσης της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφούμενου 
υποκεφαλαίου θα οριστικοποιείται και θα καθίσταται πληρωτέα στην Amundi Luxembourg, που ενεργεί ως εταιρεία 
διαχείρισης της Εταιρείας. Μετά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, η προμήθεια απόδοσης της σχετικής κατηγορίας μετοχών 
του Απορροφόντος υποκεφαλαίου θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται ως συνήθως σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της 
CPR Invest. 

 
(i) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου A2 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών A2 Κατηγορίες μετοχών A2 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 1/10000 μετοχής(ών) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

1.85% 1.85% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.40% 0.30% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

Δ/Ι Δ/Ι 

 
(ii) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου A 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών A Κατηγορίες μετοχών A 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 1/10000 μετοχής(ών) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

1.70% 1.70% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.40% 0.30% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

20% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI World 
Materials (GICS Industry Group 1510) Index 

(μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου ισχύει) 
κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 

Ιουνίου 

15% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) 

Index (μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου 
ισχύει) έως το 2% του καθαρού ενεργητικού κατά 
τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 

(*) 

 
  



(iii) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου F 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών F Κατηγορίες μετοχών F 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 1/10000 μετοχής(ών) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

2.10% 2.10% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.40% 0.30% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

20% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI World 
Materials (GICS Industry Group 1510) Index 

(μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου ισχύει) 
κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 

Ιουνίου 

15% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) 

Index (μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου 
ισχύει) έως το 2% του καθαρού ενεργητικού κατά 
τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 

(*) 

 
 

(iv) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου Ι 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών I Κατηγορίες μετοχών I 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

500000 USD ή ισοδύναμο σε EUR 100000 EUR (**) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

0.90% 0.90% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 
0.25% 0.20% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

20% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI World 
Materials (GICS Industry Group 1510) Index 

(μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου ισχύει) 
κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 

Ιουνίου 

15% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) 

Index (μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου 
ισχύει) έως το 2% του καθαρού ενεργητικού κατά 
τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 

(*) 

 
(v) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου Μ 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών M Κατηγορίες μετοχών I 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 100000 EUR (**) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

0.80% 0.90% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.35% 0.20% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

20% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI World 
Materials (GICS Industry Group 1510) Index 

(μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου ισχύει) 
κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 

Ιουνίου 

15% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) 

Index (μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου 
ισχύει) έως το 2% του καθαρού ενεργητικού κατά 

τη διάρκεια 1 έτους από 1 Οκτωβρίου έως 30 
Σεπτεμβρίου (*) 

 
  



(vi) Κατηγορία μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου ORHE 
 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορία μετοχών ORHE Κατηγορία μετοχών T1 EURH 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 100 μετοχή (**) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

Δ/Ι Δ/Ι 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.11% 0.19% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

Δ/Ι Δ/Ι 

 
 

(vii) Κατηγορία μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου Ο 
 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορία μετοχών O Κατηγορία μετοχών O USD 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

500000 USD 1 μετοχή (**) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

Δ/Ι Δ/Ι 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.25% 0.20% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

Δ/Ι Δ/Ι 

 
(viii) Κατηγορίες μετοχών απορροφούμενου υποκεφαλαίου S 

 

 Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

 Κατηγορίες μετοχών S Κατηγορίες μετοχών A 

Ελάχιστο ποσό 
εγγραφής 

1 χιλιοστό μετοχής(ών) 1/10000 μετοχής(ών) 

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

2.10% 1.70% 

Προμήθεια 
διαχείρισης 
(μέγ.) 

0.40% 0.30% 

Προμήθεια 
απόδοσης 

20% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 Nyse 
Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World Energy 

(GICS Industry Group 1010) Index +1/3 MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) Index 
(μετατρεπόμενο στο σχετικό νόμισμα, όπου ισχύει) 

κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 
Ιουνίου 

15% της απόδοσης πάνω από τον δείκτη 1/3 
Nyse Arca Gold Miners Index +1/3 MSCI World 
Energy (GICS Industry Group 1010) Index +1/3 

MSCI World Materials (GICS Industry Group 
1510) Index (μετατρεπόμενο στο σχετικό 

νόμισμα, όπου ισχύει) έως το 2% του καθαρού 
ενεργητικού κατά τη διάρκεια 1 έτους από 1 

Ιουλίου έως 30 Ιουνίου (*) 

 
 
(*) Ως συνέπεια της συγχώνευσης, έχετε υπόψη ότι η πρώτη περίοδος παρακολούθησης θα ξεκινήσει την 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2021. 
 
(**) Έχετε υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο της CPR Invest αποφάσισε τη μη εφαρμογή ελάχιστου ποσού 
εγγραφής σε σχέση με τη συγχώνευση. 
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