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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το προαναφερόμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα 
εκκαθαριστεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 (στο εξής «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Τον Ιούλιο του 2020, το 
υπό διαχείριση Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανερχόταν σε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και δεν 
αναμένεται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Αυτό το επίπεδο ενεργητικού είναι πολύ χαμηλό ώστε η 
διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι αποδοτική. Ως εκ τούτου, προς το βέλτιστο συμφέρον των 
μεριδιούχων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εκκαθαριστεί. 

Η παρούσα απόφαση λήφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο (στο εξής «ΔΣ») της Εταιρείας μετά από 
διαβούλευση με την Nuveen Asset Management LLC, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του καταστατικού της Schroder GAIA (στο εξής «Εταιρεία) 
και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου (στο εξής «Ενημερωτικό δελτίο»). 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 

Η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Στις 
22 Σεπτεμβρίου 2020, τα έσοδα σε μετρητά από την εκκαθάριση θα καταβληθούν σε κάθε μεριδιούχο 
αναλογικά προς την αντίστοιχη συμμετοχή του. Οι καταστάσεις των σχετικών εξαγορών λόγω εκκαθάρισης 
θα αποσταλούν στους μεριδιούχους την ίδια ημέρα. 

Εξαγορά των μεριδίων σας ή μετατροπή των μεριδίων σας σε μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου 
της Schroders πριν από την εκκαθάριση 

Εάν επιθυμείτε να επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σας σε άλλο αμοιβαίο 
κεφάλαιο της Schroders πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε κατά τις 
αντίστοιχες ημερομηνίες συναλλαγών έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στις 13:00 ώρα 
Λουξεμβούργου στις 16 Σεπτεμβρίου 2020. Μεριμνήστε ώστε η εκ μέρους σας εντολή εξαγοράς ή 
μετατροπής να παραληφθεί από τον υπεύθυνο μεταβιβάσεων, την HSBC France, υποκατάστημα 
Λουξεμβούργου (στο εξής «HSBC»), πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Η HSBC θα εκτελέσει τις 
εντολές σας χωρίς επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Επισημαίνεται ότι 
ορισμένοι διανομείς, υπεύθυνοι πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι αντιπρόσωποι 
ενδέχεται να σας χρεώσουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, επισημαίνεται ότι η κατά τόπους ώρα 
παύσης συναλλαγών μπορεί να προηγείται της ώρας παύσης συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο 
Λουξεμβούργο. Επομένως, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι 
εντολές σας θα παραληφθούν από την HSBC πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που καθορίζεται 
ανωτέρω. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει κλείσει για εγγραφές και μετατροπές από όλους τους επενδυτές  

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, ενόψει της εκκαθάρισης, η επένδυση του ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του ενδέχεται να μην είναι πλέον οικονομικά 
αποδοτική και ότι ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να αρχίσει να εκποιεί το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου λίγες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  
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Έξοδα 

Τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επιβαρύνσεων και 
ρυθμιστικών τελών αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών που συνδέονται με τη 
διάθεση των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα βαρύνουν τη Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. (στο εξής «Εταιρεία Διαχείρισης»). 

Φορολογικό καθεστώς 

Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
εν λόγω εκκαθάριση επηρεάζει το φορολογικό καθεστώς σας. 

Έσοδα από την εκκαθάριση  

Τα έσοδα από την εκκαθάριση που δεν διεκδικούν οι μεριδιούχοι μετά το πέρας της εκκαθάρισης του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα κατατίθενται σε δεσμευμένο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de 
Consignation) του Λουξεμβούργου. Τα ποσά που δεν διεκδικούνται από τον δεσμευμένο λογαριασμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται από τον νόμο ενδέχεται να καταπέσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που διατίθενται στη 
σειρά Schroder GAIA, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com. Για τυχόν απορίες 
σχετικά με την εκκαθάριση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία 
σύμβουλό σας ή την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 

 

 

Nirosha Jayawardana    Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος  Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 
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Παράρτημα 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων προς ρευστοποίηση:  

Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN 

A Accumulation USD LU2005492793 

C Accumulation USD LU2005492876 

E Accumulation USD LU2005492959 

I Accumulation USD LU2005493098 

A Accumulation CHF Hedged LU2005493684 

C Accumulation CHF Hedged LU2005493767 

E Accumulation CHF Hedged LU2005493841 

A Accumulation EUR Hedged LU2005493171 

C Accumulation EUR Hedged LU2005493254 

E Accumulation EUR Hedged LU2005493338 

C Accumulation GBP Hedged LU2005493411 

E Accumulation GBP Hedged LU2005493502 

A Accumulation SGD Hedged LU2005493924 

C Accumulation SGD Hedged LU2005494062 

E Accumulation SGD Hedged LU2005494146 

 


