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 ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτές τις Κατηγορίες 
Μεριδίων, επικοινωνήστε με τον 
τοπικό αντιπρόσωπο της J.P. 
Morgan Asset Management. 
 

 

 

 

 

Αγαπητέ επενδυτή,  

Ενημέρωση κατηγοριών μεριδίων για τους επενδυτές των κατηγοριών μεριδίων «(fix)» στο JPMorgan Funds - Global 

Bond Opportunities Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα κάνει πλέον δεκτές εγγραφές από νέους 

επενδυτές στην εξής κατηγορία μεριδίων (η «Κατηγορία Μεριδίων») στην οποία κατέχετε μερίδια, από 12 Μαΐου 2020: 

LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged) 

 

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω μείωσης του κεφαλαίου ως απόρροια της συνεχούς διανομής σταθερού 

μερίσματος έχει αυξηθεί σε βαθμό που η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε ότι το να επιτρέψει περαιτέρω επενδύσεις στην εν 

λόγω Κατηγορία Μεριδίων από νέους επενδυτές δεν θα είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των υφιστάμενων μεριδιούχων. Ως 

υφιστάμενος μεριδιούχος, μπορείτε να εξακολουθήσετε να αγοράζετε μερίδια, ωστόσο, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ήθελε να 

σας υπενθυμίσει ότι παρόλο που οι κατηγορίες μεριδίων «(fix)» προσφέρουν το όφελος της πληρωμής σταθερού τριμηνιαίου 

μερίσματος, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: 

- το μέρισμα που θα διανέμεται δεν εξαρτάται από το επίπεδο του εισοδήματος ή των κεφαλαιακών κερδών της Κατηγορίας 

Μεριδίων 

- το μέρισμα που θα διανέμεται μπορεί να ξεπεράσει τα κέρδη της Κατηγορίας Μεριδίων με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του 

επενδυμένου κεφαλαίου 

- κατά τη διάρκεια περιόδων αρνητικής απόδοσης ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το μέρισμα θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται κανονικά και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μία μεγαλύτερη πτώση της αξίας κεφαλαίου της επένδυσής σας σε 

σχέση με την περίπτωση μη καταβολής μερίσματος 

- υπάρχει πιθανότητα να μην είναι δυνατή η επ’ αόριστον διανομή μερίσματος και η αξία της επένδυσής σας μπορεί να 

καταλήξει σε μηδενική. 

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων θα συνεχίσει να παρακολουθείται και η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να 

προχωρεί σε κάθε προσήκουσα ενέργεια που θεωρεί απαραίτητη. Σε περίπτωση που η Καθαρή Αξία Ενεργητικού συνεχίσει 

να μειώνεται, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να λάβει την απόφαση να σταματήσει να κάνει δεκτές εγγραφές και μετατροπές 

στην Κατηγορία Μεριδίων από τους υφιστάμενους επενδυτές. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα σας ενημερώσει για το «κλείσιμο» 

της Κατηγορίας Μεριδίων, εάν υφίσταται, μέσω επιστολής. 
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Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στο καθεστώς της Κατηγορίας Μεριδίων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

www.jpmorganassetmanagement.com. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της J.P. Morgan 

Asset Management για λεπτομέρειες. 

Με εκτίμηση, 

 

Philippe Ringard  Υπεύθυνος διαχείρισης (Conducting Person)  


