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Το Διοικητικό Συμβούλιο της BNP Paribas InstiCash (η Εταιρεία) αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας και το κεφάλαιο 8 
του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο Νόμος), τη συγχώνευση του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με το 
άρθρο 1, παράγραφος 20), στοιχείο α) του Νόμου: 

BNP Paribas InstiCash 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

BNP Paribas InstiCash 

Απορροφών επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιο 

Ημερομηνία 

έναρξης ισχύος 
της 

συγχώνευσης* 

Ημερομηνία 

τελευταίας 
εντολής*  

Ημερομηνία 
αποτίμησης 

σχέσης 

ανταλλαγής* 

Ημερομηνία 
υπολογισμού 

σχέσης 

ανταλλαγής* 

Ημερομηνία 

αποτίμησης 
πρώτης ΚΑΕ* 

Ημερομηνία 

υπολογισμού 
πρώτης ΚΑΕ* 

INSTICASH GBP 1D SHORT TERM VNAV 
INSTICASH GBP 1D 

LVNAV*** 
10-Αυγ-2020 6-Αυγ-2020* 7-Αυγ-2020 7-Αυγ-2020 10-Αυγ-2020 10-Αυγ-2020 

***Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα εγγραφεί στην ΕΛΛΆΔΑ κατά το χρόνο της συγχώνευσης. 

*Ημερομηνίες: 

• Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης – Ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση τίθεται οριστικά σε ισχύ. 

• Ημερομηνία τελευταίας εντολής – Τελευταία ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεκτές εντολές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής μέχρι την ώρα παύσης συναλλαγών για το απορροφώμενο επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιο.  

*Ως ημερομηνία τελευταίας εντολής ορίζεται η 5 Αυγούστου 2020 για τις παρακάτω κατηγορίες μεριδίων του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου: 

- Classic T1 – CAP (LU0547771328)**** 

- IT1 – CAP (LU0783285504)****  

Οι εντολές που λαμβάνονται για το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται.  

Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση μπορούν να υποβάλλουν εντολή εξαγοράς των μεριδίων τους, χωρίς 

επιβάρυνση, μέχρι αυτή την ημερομηνία (βλ. σημείο 7). 

• Ημερομηνία αποτίμησης σχέσης ανταλλαγής – Ημερομηνία αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής. 

• Ημερομηνία υπολογισμού σχέσης ανταλλαγής – Ημερομηνία κατά την οποία θα υπολογιστεί η σχέση ανταλλαγής της συγχώνευσης.  

• Ημερομηνία αποτίμησης πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού για τον υπολογισμό της πρώτης ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση. 

• Ημερομηνία υπολογισμού πρώτης ΚΑΕ – Ημερομηνία κατά την οποία θα υπολογιστεί η πρώτη ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση (με συγχωνευμένα χαρτοφυλάκια). 

**** Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΛΆΔΑ 
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Αγαπητοί μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της BNP PARIBAS INSTICASH (η Εταιρεία) αποφάσισε να προβεί στη συγχώνευση, με βάση το 
Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, των ακόλουθων κατηγοριών μεριδίων (η Συγχώνευση): 

 

Κωδικός ISIN 
BNP Paribas InstiCash 

Απορροφώμενο επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο 

Μερίδιο 
Νόμισμα 

αναφοράς 

BNP Paribas Funds 

Απορροφών επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο 

Μερίδιο 
Νόμισμα 

αναφοράς 
Κωδικός ISIN 

LU0167236651 INSTICASH GBP 1D 
SHORT TERM VNAV 

Classic-CAP* 
GBP 

INSTICASH GBP 1D 
LVNAV** 

Classic Distribution-DIS 
GBP 

LU1925356468***** 

LU0167236909 Privilege-CAP* Privilege Distribution-DIS LU0783285769***** 

* Οι κάτοχοι μεριδίων «CAP» που επανεπενδύουν το εισόδημά τους, θα λάβουν μερίδια «DIS» που έχουν στόχο να καταβάλλουν μέρισμα Σταθερής ΚΑΕ (όπως 
ορίζεται στην ενότητα «Τα μερίδια» στο ενημερωτικό δελτίο). 

** Καθαρή αξία ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας όπως ορίζεται στα άρθρα 29, 30, 32 και 33(2)(β) του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς (MMFR) 

*****Η κατηγορία μεριδίων θα εγγραφεί στην ΕΛΛΆΔΑ κατά το χρόνο της συγχώνευσης 

 

1) Ιστορικό της συγχώνευσης 
Υπενθυμίζεται ότι το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπήρξε αντικείμενο διαίρεσης στις 14 Ιανουαρίου 2019 λόγω της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς («MMFR»). Συνεπώς, το 
απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε παρά την αβεβαιότητα όσον αφορά την ύπαρξη επαρκούς ενδιαφέροντος από τους επενδυτές για ένα 
προϊόν αυτού του είδους. 

Φαίνεται ότι το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται πράγματι με λιγότερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στις χώρες διανομής του, ενώ το 
περιορισμένο του μέγεθος δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένους τομείς της αγοράς.  

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, να προχωρήσει στη συγχώνευση των περιουσιακών 
στοιχείων του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 

2) Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

✓ Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους, το οποίο αναλύεται 
παρακάτω στο σημείο 7), θα καταστούν μεριδιούχοι απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

✓ Το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα κλείσει χωρίς εκκαθάριση μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στο 
απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα παύσει να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης. 
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✓ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς, το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυστηρότερα όρια ρευστότητας προκειμένου να πληροί τις 
κανονιστικές απαιτήσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς τύπου LVNAV (όπως το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο). Έτσι, τα κατώτατα όρια 
ρευστότητας του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (το οποίο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο VNAV) είναι 7,5% σε 1 ημέρα και 15% σε 1 εβδομάδα, 
ενώ εκείνα του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (το οποίο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο LVNAV) είναι 10% και 30%, αντίστοιχα. Γι' αυτό ενδέχεται 
να απαιτηθεί η προοδευτική αναπροσαρμογή του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε περίπτωση μείωσης των ορίων ρευστότητάς τους κάτω από 
αυτά τα επίπεδα. Η εν λόγω αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί, στη συνέχεια, λίγες ημέρες πριν από τη Συγχώνευση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και 
προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. 

✓ Όπως οποιαδήποτε συγχώνευση, αυτές οι πράξεις ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο μείωσης της απόδοσης για τους μεριδιούχους του απορροφώμενου επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου, ειδικά λόγω της αναπροσαρμογής των χαρτοφυλακίων (όπως εξηγείται παραπάνω). 

3) Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

✓ Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους μεριδιούχους του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

4) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων 

Ο αριθμός των νέων μεριδίων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που θα λάβουν οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις απορροφώμενες κατηγορίες επί τη σχέση ανταλλαγής. 

Η σχέση ανταλλαγής θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των απορροφώμενων κατηγοριών διά την ΚΑΕ ανά μερίδιο των 
αντίστοιχων απορροφωσών κατηγοριών, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, κατά περίπτωση, των στοιχείων παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της 
σχέσης ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρή αξία ενεργητικού» στο 
Βιβλίο I του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.  

Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια.  

Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν μερίδια στον κομιστή.  

Δεν πρόκειται να καταβληθεί κανένα αντισταθμιστικό ποσό μετρητών (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του απορροφώντος μεριδίου πέραν του ενός 
εκατομμυριοστού του μεριδίου.  

 

5) Αιτιολόγηση και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφούντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Οι διαφορές μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφούντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν ως εξής:  

Χαρακτηριστικά 
«InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV» 
Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

«InstiCash GBP 1D LVNAV***» 
Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου 
της χρηματαγοράς 

Βραχυπρόθεσμο κυμαινόμενης καθαρή αξίας ενεργητικού (VNAV) Καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας (LVNAV) 

Κανόνες του Ειδικές διατάξεις για τα βραχυπρόθεσμα επιμέρους αμοιβαία Ειδικές διατάξεις για τα βραχυπρόθεσμα επιμέρους αμοιβαία 
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χαρτοφυλακίου, κεφάλαια VNAV  

(i) Τουλάχιστον το 7,5% του ενεργητικού ενός βραχυπρόθεσμου 

επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου VNAV πρέπει να αποτελείται 

από στοιχεία ημερήσιας ληκτότητας, συμφωνίες αγοράς και 

επαναπώλησης, τα οποία μπορούν να πωληθούν με προηγούμενη 

ειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρα, ή μετρητά τα οποία μπορούν να 

αναληφθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας, ή μετρητά 

τα οποία μπορούν να αναληφθούν με προειδοποίηση μίας 

εργάσιμης ημέρας. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αυτού του 

τύπου δεν μπορεί να αγοράζει κανένα στοιχείο πλην στοιχείων 

ημερήσιας ληκτότητας όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως 

αποτέλεσμα το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύει 

λιγότερο από το 7,5% του χαρτοφυλακίου του σε στοιχεία 

ημερήσιας ληκτότητας. 

(ii) Τουλάχιστον το 15% του ενεργητικού του πρέπει να αποτελείται 

από στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας, συμφωνίες αγοράς και 

επαναπώλησης, τα οποία μπορούν να πωληθούν με προειδοποίηση 

πέντε εργάσιμων ημερών, ή μετρητά τα οποία μπορούν να 

αναληφθούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Ένα 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αυτού του τύπου δεν μπορεί να 

αγοράζει κανένα στοιχείο πλην στοιχείων εβδομαδιαίας 

ληκτότητας όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύει λιγότερο από το 15% 

του χαρτοφυλακίου του σε στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας. 

(iii) Τα στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας μπορούν να 

περιλαμβάνουν μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι 

εγγυημένα από κάποιον επιλέξιμο εκδότη σε ποσοστό έως 7,5% 

του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου εφόσον 

έχουν εναπομένουσα διάρκεια έως 190 ημέρες, καθώς τα οποία 

είναι υψηλής ρευστότητας και μπορούν να εξαγοραστούν και να 

διακανονιστούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας. 
 

κεφάλαια LVNAV 

(i) Τουλάχιστον το 10% του ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου 

κεφαλαίου LVNAV πρέπει να αποτελείται από στοιχεία 

ημερήσιας ληκτότητας, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης, τα 

οποία μπορούν να πωληθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης 

ημέρα, ή μετρητά τα οποία μπορούν να αναληφθούν με 

προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Ένα επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο αυτού του τύπου δεν μπορεί να αγοράζει κανένα 

στοιχείο πλην στοιχείων ημερήσιας ληκτότητας όταν η εν λόγω 

αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να 

επενδύει λιγότερο από το 10% του χαρτοφυλακίου του σε 

στοιχεία ημερήσιας ληκτότητας. 

(ii) Τουλάχιστον το 30% του ενεργητικού του πρέπει να αποτελείται 

από στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας, συμφωνίες αγοράς και 

επαναπώλησης, τα οποία μπορούν να πωληθούν με προειδοποίηση 

πέντε εργάσιμων ημερών, ή μετρητά τα οποία μπορούν να 

αναληφθούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Ένα 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αυτού του τύπου δεν μπορεί να 

αγοράζει κανένα στοιχείο πλην στοιχείων εβδομαδιαίας 

ληκτότητας όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύει λιγότερο από το 30% 

του χαρτοφυλακίου του σε στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας.  

(iii) Τα στοιχεία εβδομαδιαίας ληκτότητας μπορούν να 

περιλαμβάνουν μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι 

εγγυημένα από κάποιον επιλέξιμο εκδότη σε ποσοστό έως 17,5% 

του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου εφόσον 

έχουν εναπομένουσα διάρκεια έως 190 ημέρες, καθώς τα οποία 

είναι υψηλής ρευστότητας και μπορούν να εξαγοραστούν και να 

διακανονιστούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας. 
 

Διαδικασία διαχείρισης 
ρευστότητας  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Η ρευστότητα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Η ρευστότητα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 
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παρακολουθείται προσεκτικά από τον Διαχειριστή Επενδύσεων, ο 
οποίος φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει την ικανότητα 
ικανοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου τυχόν 
απαραίτητων εισροών και εκροών και την αποφυγή τυχόν 
σημαντικών διαφορών ανάμεσα στη δομή και το προφίλ 
ρευστότητας ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και τη 
συγκέντρωση των επενδυτών του. Τα ελάχιστα ημερήσια και 
εβδομαδιαία κανονιστικά κατώτατα όρια ρευστότητας μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν:  

(i) το μέγεθος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου:  

(ii) τις αναμενόμενες ροές - τη συγκέντρωση των επενδυτών 

(iii) τις συνθήκες της αγοράς 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται συνεχώς διατηρώντας 
αποθέματα ρευστότητας που υπερβαίνουν τις ημερήσιες και 
εβδομαδιαίες κανονιστικές απαιτήσεις: 

• με τη χρήση συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και 
συμφωνία επαναγοράς που συνάπτονται αποκλειστικά με 
δικαίωμα αγοράς 24 ωρών, 

• με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης απολύτως 
ρευστοποιήσιμους τίτλους όπως T-bills, CDS, NeuCP και 
CPS, 

• τη διασφάλιση ότι η αξία των μεριδίων που κατέχει ένας 
μόνο μεριδιούχος δεν επηρεάζει σημαντικά το προφίλ 
ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου όταν 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της συνολικής ΚΑΕ του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 

παρακολουθείται προσεκτικά από τον Διαχειριστή Επενδύσεων, ο 
οποίος φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει την ικανότητα 
ικανοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου τυχόν 
απαραίτητων εισροών και εκροών και την αποφυγή τυχόν 
σημαντικών διαφορών ανάμεσα στη δομή και το προφίλ 
ρευστότητας ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και τη 
συγκέντρωση των επενδυτών του. Τα ελάχιστα ημερήσια και 
εβδομαδιαία κανονιστικά κατώτατα όρια ρευστότητας μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν:  

(i)   το μέγεθος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου:  

(ii)  τις αναμενόμενες ροές - τη συγκέντρωση των επενδυτών 

(iii) τις συνθήκες της αγοράς 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται συνεχώς διατηρώντας 
αποθέματα ρευστότητας που υπερβαίνουν τις ημερήσιες και 
εβδομαδιαίες κανονιστικές απαιτήσεις: 

• με τη χρήση συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και 
συμφωνία επαναγοράς που συνάπτονται αποκλειστικά με 
δικαίωμα αγοράς 24 ωρών, 

• με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης απολύτως 
ρευστοποιήσιμους τίτλους όπως T-bills, CD, NeuCP και CP, 

• τη διασφάλιση ότι η αξία των μεριδίων που κατέχει ένας 
μόνο μεριδιούχος δεν επηρεάζει σημαντικά το προφίλ 
ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου όταν 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της συνολικής ΚΑΕ του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια σταθερής καθαρής 
αξίας ενεργητικού (CNAV) δημόσιου χρέους και τα επιμέρους 
αμοιβαία κεφάλαια LVNAV, οι διαδικασίες διαχείρισης 
ρευστότητας περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

Ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια LVNAV 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1131 και τους εφαρμοστέους 
κατ' εξουσιοδότησης κανονισμούς του, η Εταιρεία Διαχείρισης 
ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου LVNAV θα θεσπίζει, 
υλοποιεί και εφαρμόζει με συνέπεια προσεκτικές και αυστηρές 
διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τα εβδομαδιαία ελάχιστα όρια ρευστότητας που 
ισχύουν για αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου  
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1.1 Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα εβδομαδιαία ελάχιστα όρια 
ρευστότητας, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

(a) όποτε η αναλογία των στοιχείων εβδομαδιαίας ληκτότητας όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό 2017/1131 μειώνεται κάτω από το 30% 
του συνολικού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
LVNAV και οι καθαρές ημερήσιες εξαγορές σε μία μόνο 
εργάσιμη ημέρα υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ενεργητικού, 
ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ενημερώνει αμέσως σχετικά το 
Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει 
σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να 
προσδιορίσει την ενδεδειγμένη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν τα συμφέροντα των επενδυτών. 

Σε αυτήν την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
εξουσιοδοτημένο να εφαρμόζει ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα: 

(i) αμοιβές ρευστότητας για εξαγορές που αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς το κόστος για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για 
την επίτευξη ρευστότητας και διασφαλίζουν ότι οι μεριδιούχοι 
που παραμένουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν περιέρχονται 
αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι μεριδιούχοι 
εξαγοράζουν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

(ii) όρια εξαγοράς με τα οποία περιορίζεται ο αριθμός των 
μεριδίων που μπορούν να εξαγοραστούν οποιαδήποτε 
εργάσιμη ημέρα στο 10% κατ' ανώτατο όριο των μεριδίων ενός 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για οποιαδήποτε περίοδο 
μέγιστης διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών, 

(iii) αναστολή των εξαγορών για οποιαδήποτε περίοδο μέγιστης 
διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών ή 

(iv) (α) καμία ανάληψη άμεσης δράσης εκτός από την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 του Κανονισμού, 

 

(β) όποτε το ποσοστό των στοιχείων εβδομαδιαίας διαρκείας όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό 2017/1131 μειώνεται κάτω από το 10% 
του ενεργητικού του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
εξουσιοδοτημένο να εφαρμόζει ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρο μόνο: 

(i)  αμοιβές ρευστότητας για εξαγορές που αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς το κόστος για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για 
την επίτευξη ρευστότητας και διασφαλίζουν ότι οι μεριδιούχοι 
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που παραμένουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν περιέρχονται 
αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι μεριδιούχοι 
εξαγοράζουν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου,  

(ii) αναστολή των εξαγορών για οποιαδήποτε περίοδο μέγιστης 
διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών. 

1.2 Όταν, εντός μιας περιόδου 90 ημερών, η συνολική διάρκεια των 
αναστολών υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ένα επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο LVNAV θα παύει να είναι επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
LVNAV. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενός από αυτά τα επιμέρους 
αμοιβαία κεφάλαια θα ενημερώνει αμέσως σχετικά κάθε 
μεριδιούχο εγγράφως και με σαφή και κατανοητό τρόπο. 

1.3 Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου LVNAV λάβει απόφαση σχετικά με την πορεία δράσης 
του όσον αφορά τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 1.1 
παραπάνω, θα υποβάλλει αμέσως λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με την απόφασή του στη CSSF. 

 

 

• (7) όποτε η χρήση των τρεχουσών τιμών της αγοράς (mark-to-
market) δεν είναι δυνατή ή η ποιότητα των δεδομένων της 
αγοράς είναι ανεπαρκής, κάθε περιουσιακό στοιχείο ενός 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ρευστοποιήσιμο στοιχείο 
ενεργητικού, μέσο της χρηματαγοράς και άλλο μέσο μπορεί να 
αποτιμάται στην αξία του βάσει υποδείγματος θεωρητικών 
τιμών» (mark-to-model).» 

• (8) Τα μερίδια ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
εκδίδονται ή θα εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ανά μερίδιο ή μετοχή, παρά 
τα επιτρεπόμενα τέλη ή επιβαρύνσεις που περιγράφονται στο 
ενημερωτικό δελτίο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• (7) όποτε η χρήση των τρεχουσών τιμών της αγοράς (mark-to-
market) δεν είναι δυνατή ή η ποιότητα των δεδομένων της 
αγοράς είναι ανεπαρκής, κάθε στοιχείο ενεργητικού ενός 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ρευστοποιήσιμο στοιχείο 
ενεργητικού, μέσο της χρηματαγοράς και άλλο μέσο μπορεί να 
αποτιμάται στην αξία του βάσει υποδείγματος θεωρητικών 
τιμών» (mark-to-model).» 

• (9) κατά παρέκκλιση της παραγράφου (8): 
• […] 
• (ii) τα μερίδια ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου LVNAV 

μπορούν να εκδίδονται ή να εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την 
ΚΑΕ ανά μερίδιο, αλλά μόνο όταν τη σταθερή ΚΑΕ ανά 
μερίδιο, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32(1), (2) 
και (3) του κανονισμού 2017/1131, δεν παρεκκλίνει από την 
ΚΑΕ ανά μερίδιο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 
του κανονισμού 2017/1131 κατά περισσότερο από 20 μονάδες 
βάσης. 

Σύνοψη διαφορών ανάμεσα 
στα επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια:  

• Κανόνες του 
χαρτοφυλακίου, 

• Τα όρια και τα κατώτατα όρια για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια LVNAV (στοιχεία ημερήσιας/ εβδομαδιαίας ληκτότητας) είναι 
μεγαλύτερα συγκριτικά με τα βραχυπρόθεσμα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια VNAV. 

• Για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια LVNAV απαιτούνται πρόσθετα ελάχιστα όρια ρευστότητας συγκριτικά με τα βραχυπρόθεσμα 
επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια VNAV. 

• Επίσης, η μη ικανοποίηση των κατώτατων ορίων ρευστότητας του MMFR μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ορίων εξαγοράς, προσωρινή 
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• Διαδικασίες 
διαχείρισης 
ρευστότητας  

αναστολή εξαγορών ή/και τον επαναχαρακτηρισμό του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλου τύπου ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον 
MMFR εάν δεν μπορεί να επανέλθει μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (όπως περιγράφεται ανωτέρω) στην κατάσταση όπου 
το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ρευστότητας LVNAV. 

***Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα εγγραφεί στην ΕΛΛΆΔΑ κατά το χρόνο της συγχώνευσης. 

 

Εκτός από αυτά τα σημεία, δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά ανάμεσα στο απορροφώμενο και το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που συμμετέχουν στη 
συγχώνευση. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: 

- Διαχειριστής Επενδύσεων 

- Επενδυτικός στόχος και πολιτική: ο επενδυτικός στόχος και των δύο είναι η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής απόδοσης σε λίρες Αγγλίας με βάση τις επικρατούσες 
τιμές στην χρηματαγορά σε διάστημα 1 ημέρας, και τα δύο είναι βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σύμφωνα με τον  MMFR, έχουν και τα δύο 
αξιολόγηση AAAm από την S&P Global Ratings, έχουν τους ίδιους επενδυτικούς περιορισμούς όπως περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο τους και χρησιμοποιούν 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τους ίδιους σκοπούς (αντιστάθμιση του επιτοκίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μόνο) 

- Δομή αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών διαχείρισης) 

- Ειδικοί κίνδυνοι αγοράς  

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι επίσης παρόμοια, όπως η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, το προφίλ τυπικού επενδυτή, το λογιστικό νόμισμα, τα επιτόκια OCR, 
ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI), ο κύκλος ΚΑΕ και η ημέρα αποτίμησης. 

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σε είδος.  

6) Φορολογικές συνέπειες 

Η παρούσα συγχώνευση δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους κατόχους απορροφώμενων μεριδίων όσον αφορά τη φορολόγησή τους στο Λουξεμβούργου. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/16, οι αρχές του Λουξεμβούργου θα αναφέρουν στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής των κατόχων απορροφώμενων 
μεριδίων τα συνολικά μικτά έσοδα από την ανταλλαγή μεριδίων κατά την εφαρμογή της συγχώνευσης. 

Για περισσότερες φοροτεχνικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με την παρούσα συγχώνευση, συνιστάται 
στους μεριδιούχους να επικοινωνήσουν με τον τοπικό φοροτεχνικό τους σύμβουλο ή την τοπική φορολογική αρχή. 

7) Δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων  

Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά 
των μεριδίων τους χωρίς επιβάρυνση έως την ώρα παύσης συναλλαγών, στις ημερομηνίες που αναφέρονται στη στήλη «Ημερομηνία τελευταίας εντολής» στον 
παραπάνω πίνακα στη σελίδα 1. 

Συνιστάται στους μεριδιούχους που διατηρούν τα μερίδιά τους σε γραφείο συμψηφισμού να ενημερωθούν σχετικά με τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τις εγγραφές, 
τις εξαγορές και τις μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω Διαμεσολαβητών αυτού του είδους. 



BNP PARIBAS INSTICASH 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 

Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 65026 

Συγχώνευση 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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8) Λοιπές πληροφορίες 

Τα έξοδα και οι δαπάνες της συγχώνευσης θα βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, Εταιρεία Διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από τα 
τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων π.χ. των φόρων και των τελών χαρτοσήμου), τα οποία ενδέχεται να χρεωθούν στο 
απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ουσιώδη. 

Η πράξη συγχώνευσης θα επικυρωθεί από την PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, τον ελεγκτή της Εταιρείας.  

Οι σχέσεις συγχώνευσης θα διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com/en/ αμέσως μόλις καταστούν γνωστές. 

Η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση και τα νομικά έγγραφα της Εταιρείας, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) του απορροφώμενου και του 
απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και οι εκθέσεις του Θεματοφύλακα και του Ελεγκτή σχετικά με αυτή την πράξη διατίθενται από την Εταιρεία 
Διαχείρισης. Επίσης, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώμενου και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται 
στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com όπου οι μεριδιούχοι καλούνται να τα μελετήσουν. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα προωθηθεί επίσης σε κάθε δυνητικό επενδυτή πριν από την επιβεβαίωση εγγραφής. 

Για οποιονδήποτε όρο ή έκφραση δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. 

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

https://www.bnpparibas-am.com/en/%20
https://www.bnpparibas-am.com/

