
 

Schroder GAIA 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 

 
Τηλ.: +352 341 342 202 
Φαξ: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – B. 148818 
Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται 
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

27 Απρίλίου 2020 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder GAIA Two Sigma Diversified (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Schroder GAIA (η «Εταιρεία») θεωρεί ότι η υπηρεσία διαχείρισης μετρητών 
που το Αποθετήριο παρέχει στην Εταιρεία δεν είναι οικονομικά αποδοτική για αμοιβαία κεφάλαια με 
υψηλά ταμειακά υπόλοιπα. Ως εκ τούτου, έχουμε διορίσει έναν πρόσθετο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης 
μετρητών (καταθέσεις μίας ημέρας σε μετρητά) για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο οποίος προσφέρει πιο 
ανταγωνιστική τιμή. Το Αποθετήριο θα συνεχίσει να μεταφέρει σε μεταβατικούς λογαριασμούς (sweep) 
τυχόν εναπομείναντα ταμειακά υπόλοιπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να χρεώνει τις συνήθεις 
προμήθειές του επί αυτών των υπολοίπων. 

Παρότι το συνολικό κόστος της διαχείρισης μετρητών για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μειωθεί, οι τρέχουσες 
επιβαρύνσεις (OGC) ενδέχεται να αυξηθούν έως 6 μονάδες βάσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 
κόστος της διαχείρισης μετρητών δεν περιλαμβανόταν στις OGC στο παρελθόν. Αφαιρούνταν από τα 
εισπραχθέντα έσοδα μέσω των προμηθειών και, κατά συνέπεια, μείωνε την ΚΑΕ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Ωστόσο, με ισχύ από την πρώτη Ιουνίου 2020 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), η αμοιβή για τον 
πρόσθετο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών θα χρεώνεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα 
περιλαμβάνεται στις OGC. Η αμοιβή αυτή θα ανέρχεται σε «έως 6 μονάδες βάσης, ετησίως, των ταμειακών 
υπολοίπων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου», όπως γνωστοποιείται στο Ενημερωτικό Δελτίο.  

Πιστεύουμε ότι οι αλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα των 
μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής 
σας ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroder πριν από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή με βάση την ώρα παύσης συναλλαγών, σύμφωνα με 
τους όρους που αναφέρονται στο τελευταίο διαθέσιμο ενημερωτικό δελτίο. Η Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης») θα εκτελέσει τις οδηγίες σας για εξαγορά ή 
μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας χωρίς επιβάρυνση, παρότι 
σε ορισμένες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή ανάλογοι πράκτορες 
ενδέχεται να χρεώσουν αμοιβές συναλλαγής. Επίσης, η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών για τους 
τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερόμενης. Επομένως, συνιστάται να 
επικοινωνήσετε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα 
παραλάβει τις εντολές σας πριν από τη σχετική ώρα παύσης συναλλαγών. 

Επισημαίνεται ότι οι μετατροπές ή εξαγορές ενδέχεται να επηρεάσουν το φορολογικό καθεστώς της 
επένδυσής σας και ενδέχεται να μην είστε σε θέση να προβείτε σε μετατροπή σε ορισμένα επιμέρους 
αμοιβαία κεφάλαια εάν δεν είναι καταχωρισμένα στη χώρα ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας σας. 
Συνεπώς, όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία 
σύμβουλο. 
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Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στην Εταιρεία. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που διατίθενται στη σειρά Schroder GAIA, 
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το 
τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή την Εταιρεία Διαχείρισης στο 
(+352) 341 342 212. 
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