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11 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Συγχώνευση Schroder International Selection Fund — UK Alpha Income και Schroder International 
Selection Fund — UK Equity 
 
Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»), 
το Schroder International Selection Fund — UK Alpha Income (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα 
συγχωνευτεί με το Schroder International Selection Fund - UK Equity (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
(η «Συγχώνευση»). Οι Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβουν έναν αριθμό 
μεριδίων ίσης αξίας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως αντικατάσταση των υφιστάμενων μεριδίων 
τους στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Κατόπιν εξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο (το «Διοικητικό Συμβούλιο») της Schroder International 
Selection Fund (η «Εταιρεία») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων του σχετικού μεγέθους του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του παρεμφερούς χαρακτήρα της επενδυτικής προσέγγισης 
του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η συγχώνευση με το Απορροφών 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρέχει οφέλη στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Από τις 30 Ιουνίου 2020, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει περίπου 14 εκατομμύρια λίρες 
Αγγλίας υπό διαχείριση, ενώ το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την ίδια ημερομηνία έχει περίπου 63 
εκατομμύρια λίρες Αγγλίας υπό διαχείριση. Τα μερίδια του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
συγχωνευτούν σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο, κατά την άποψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θα παρέχει στους μεριδιούχους πρόσβαση σε παρεμφερή επενδυτική στρατηγική με 
παρεμφερές προφίλ κινδύνου. 
 
Η συγχώνευση στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ένα εναλλακτικό αμοιβαίο κεφάλαιο με ενισχυμένη κλίμακα και μια γενικά 
παρεμφερή επενδυτική προσέγγιση. Τόσο το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και το Απορροφών 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύονται κυρίως σε μεγάλες και μεσαίες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, 
χρησιμοποιούν μια παρεμφερή επενδυτική διαδικασία εστιάζοντας σε value και alpha opportunities και 
μοιράζονται τον ίδιο δείκτη αναφοράς-στόχο που είναι ο δείκτης FTSE All Share, ο οποίος είναι 
αντιπροσωπευτικός του είδους των επενδύσεων στο οποίο είναι πιθανό να επενδύουν το Απορροφώμενο 
και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέγεθος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να προσφέρει τη 
δυνατότητα για επιπλέον οικονομίες κλίμακας μετά τη Συγχώνευση με το Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του καταστατικού 
της Εταιρείας (το «Καταστατικό») και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το 
«Ενημερωτικό Δελτίο»), και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και των δύο αμοιβαίων 
κεφαλαίων, τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. 
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Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές 

Ο επενδυτικός στόχος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει την παροχή εισοδήματος 
και αύξησης κεφαλαίου, ενώ το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην παροχή αύξησης κεφαλαίου, 
και τα δύο επενδύοντας κυρίως σε μετοχές και σε τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Τόσο το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και το Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορούν να χρησιμοποιούν παράγωγα με σκοπό την επίτευξη επενδυτικών κερδών, 
αντιστάθμισης και αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. 

Αλλαγές στις κατηγορίες μεριδίων και στην ετήσια αμοιβή διαχείρισης επενδύσεων 

Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο ίδιος (κατηγορία 5). Το νόμισμα βάσης του Απορροφώμενου 
και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η λίρα Αγγλίας (GBP). Οι κατηγορίες μεριδίων του 
Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα συγχωνευθούν παρουσιάζονται 
συνοπτικά στο Παράρτημα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης επενδύσεων1 (οι 
AMC) και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (οι OGC) των κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώμενου και του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

 AMC OGC AMC OGC 

A 1,50% 1,85% 1,25% 1,59% 

C  0,75% 1,05% 0,75% 1,04% 

IZ 0,75% 0,82% 0,75% 0,81% 

S 0,38% 0,68% 0,38% 0,67% 

Σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επιβαρύνονται με την 
ίδια ή χαμηλότερη ετήσια αμοιβή διαχείρισης και χαμηλότερες τρέχουσες επιβαρύνσεις ως αποτέλεσμα της 
Συγχώνευσης. 

Ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ώρα παύσης συναλλαγών ή στις περιόδους διακανονισμού. Η ώρα παύσης 
συναλλαγών για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η 1.00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου της ημέρας 
συναλλαγών. Οι εντολές που παραλαμβάνονται από την HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («HSBC») 
πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών θα εκτελούνται την ίδια ημέρα. Οι περίοδοι διακανονισμού για 
εγγραφές και εξαγορές είναι εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα συναλλαγών. 

 
1 Τα ποσοστά καταβάλλονται ετησίως και ορίζονται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο. Οι τρέχουσες 
επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την προμήθεια διανομής, την αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχων, την αμοιβή 
διαχείρισης επενδύσεων και άλλα διοικητικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διοίκησης, θεματοφυλακής και 
υπευθύνου μεταβιβάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης και τα διοικητικά έξοδα των 
υποκείμενων επενδυτικών κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις είναι αυτές που 
ίσχυαν στις Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. 
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Ο συγκριτικός πίνακας των βασικών χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις κατηγορίες μεριδίων) παρατίθεται στο 
Παράρτημα. 

Συγχώνευση 

Η παρούσα ανακοίνωση σχετικά με τη Συγχώνευση απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. 

Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως 
διαχειριστής επενδύσεων, το οποίο παραμένει η Schroder Investment Management Limited. 

Δαπάνες και έξοδα της Συγχώνευσης 

Το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει μη αποσβεσθέντα προκαταρκτικά έξοδα και ανεξόφλητες 
δαπάνες σύστασης. Τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
και διοικητικών δαπανών και των δαπανών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, βαρύνουν την Εταιρεία 
Διαχείρισης. 

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται με την 
αγορά, το οποίο συνδέεται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων που δεν συμμορφώνονται με το 
χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή συνδέεται με εντολές για εξαγορά ή μετατροπή 
που ελήφθησαν κατά την περίοδο που οδήγησε στη Συγχώνευση, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο 
του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ρυθμίζεται προς τα κάτω κάθε φορά που υπάρχει καθαρή 
εκροή από το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω μιας ρύθμισης μείωσης. Στην περίπτωση καθαρών 
εισροών προς το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η καθαρή αξία 
ενεργητικού ανά μερίδιο θα αναπροσαρμόζεται ανοδικά. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία 
των υφιστάμενων επενδυτών που συνεχίζουν να επενδύουν στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 
την επιβάρυνσή τους με όλα αυτά τα έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την αγορά και ο κατάλληλος 
καταμερισμός των εν λόγω εξόδων. Ωστόσο, αναμένεται ότι αυτά τα έξοδα συναλλαγών δεν θα είναι 
σημαντικά και δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μεριδιούχους του Απορροφώντος και του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές για 
ενδεχόμενη μείωση της αξίας παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στην ενότητα 2.4 «Υπολογισμός της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού». Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.lu. 

Συναλλαγματική ισοτιμία, μεταχείριση δεδουλευμένων εσόδων και συνέπειες της Συγχώνευσης 

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
θα μεταβιβαστεί στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για τα μερίδια κάθε κατηγορίας του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχουν στην κατοχή τους οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου θα λάβουν μερίδια ίσης αξίας στην αντίστοιχη κατηγορία του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. Η σχέση ανταλλαγής της Συγχώνευσης θα είναι το αποτέλεσμα του λόγου της καθαρής αξίας 
ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς την καθαρή αξία 
ενεργητικού ή την τιμή αρχικής έκδοσης της σχετικής κατηγορίας του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Παρότι η συνολική αξία των συμμετοχών των μεριδιούχων θα 
παραμείνει η ίδια, οι μεριδιούχοι ενδέχεται να λάβουν διαφορετικό αριθμό μεριδίων στο Απορροφών 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο από τον αριθμό μεριδίων που κατείχαν προηγουμένως στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. 

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με τα μερίδια του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά 
τον χρόνο της Συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού 
ανά μερίδιο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα συνυπολογιστούν μετά τη Συγχώνευση στην 
καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Απορροφών Αμοιβαίο 
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Κεφάλαιο δεν θα επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα έσοδα, δαπάνες και υποχρεώσεις που αποδίδονται στο 
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα σωρευτούν μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

Έτσι, θα καταστείτε μεριδιούχος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην κατηγορία μεριδίων που 
αντιστοιχεί στα μερίδια που κατέχετε στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα είδη των κατηγοριών 
μεριδίων του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα συγχωνευτούν 
παρουσιάζονται συνοπτικά στην ενότητα «Αντιστοίχιση υφιστάμενων και νέων κατηγοριών μεριδίων» στο 
Παράρτημα. 

Ως πρώτη ημερομηνία συναλλαγών για τα μερίδιά σας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορίζεται η 18η 
Φεβρουαρίου 2021, ενώ η σχετική ώρα παύσης συναλλαγών για αυτήν την ημέρα συναλλαγών είναι η 1.00 
μ.μ., ώρα Λουξεμβούργου, την ημέρα των συναλλαγών. 

Δικαιώματα μεριδιούχων για εξαγορά/ μετατροπή 

Εάν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε μερίδια στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο Απορροφώμενο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder οποιαδήποτε στιγμή έως και την 
ημέρα συναλλαγών στις 10 Φεβρουαρίου 2021.  

Οι εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή θα εκτελούνται από την HSBC σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι 
ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. 
Επίσης, η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών των τοπικών πρακτόρων μπορεί να προηγείται της 
προαναφερομένης. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι 
η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών, ήτοι τη 1.00 μ.μ., ώρα 
Λουξεμβούργου, στις 10 Φεβρουαρίου 2021.  

Οι εγγραφές ή οι μετατροπές στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από νέους επενδυτές δεν θα γίνονται 
αποδεκτές μετά την παύση συναλλαγών στις 18 Ιανουαρίου 2021. Για να υπάρξει επαρκής χρόνος για την 
πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και παρόμοια προγράμματα, εγγραφές 
ή μετατροπές στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα γίνονται αποδεκτές από υφιστάμενους επενδυτές 
έως τις 27 Ιανουαρίου 2021 (παύση συναλλαγών στη 1.00 μ.μ. στις 27 Ιανουαρίου 2021). 

Φορολογικό καθεστώς 

Η μετατροπή μεριδίων κατά τον χρόνο της Συγχώνευσης ή/και η εξαγορά ή η μετατροπή των μεριδίων σας 
πριν από τη Συγχώνευση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Συνεπώς, όσον 
αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματικό σύμβουλο. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Συνιστούμε στους μεριδιούχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το 
KIID) του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που συνοδεύει την παρούσα επιστολή. Αυτό είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό KIID για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες για 
μια τυπική κατηγορία μεριδίων (κατηγορία μεριδίων Α). Διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.lu, όπως και τα έγγραφα KIID όλων των άλλων διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων. Το 
Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε αυτήν τη διεύθυνση. 

Ο εγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής θα καταρτίσει έκθεση ελέγχου σε σχέση με τη Συγχώνευση, η οποία θα 
διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος. 
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Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά 
τη Συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον 
συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Cecilia Vernerson 
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 

Nirosha Jayawardana  
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 
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Παράρτημα 

Συγκριτικός πίνακας βασικών χαρακτηριστικών 

Ακολουθεί σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Και τα δύο είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας. Λεπτομερείς 
πληροφορίες παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και συνιστούμε στους μεριδιούχους να ανατρέξουν 
στο KIID του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο – Schroder 
International Selection Fund – 
UK Alpha Income 

Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
– Schroder International 
Selection Fund – UK Equity 

Επενδυτικός στόχος και 
πολιτική στο 
Ενημερωτικό Δελτίο 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
είναι η παροχή εισοδήματος και 
αύξησης κεφαλαίου που 
υπερβαίνουν το επίπεδο του 
δείκτη FTSE All Share Total Return 
μετά την αφαίρεση των αμοιβών, 
σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών, επενδύοντας σε μετοχές και 
σε τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται 
σε ενεργή διαχείριση και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές 
εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Πρόκειται για εταιρείες 
οι οποίες έχουν συσταθεί, 
εδρεύουν ή διεξάγουν την κύρια 
επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.  
Τα αμοιβαία κεφάλαια «Alpha» 
επενδύουν σε εταιρείες για τις 
οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή της 
μετοχής τους δεν αντικατοπτρίζει 
τις μελλοντικές προοπτικές αυτών 
των εταιρειών. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει σε μετοχές και 
σε τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως και 
σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι η παροχή αύξησης 
κεφαλαίου που υπερβαίνει το 
επίπεδο του δείκτη FTSE All Share 
Total Return μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών, σε διάστημα τριών 
έως πέντε ετών, επενδύοντας σε 
μετοχές και σε τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται 
σε ενεργή διαχείριση και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
του ενεργητικού του σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του, άμεσα 
ή έμμεσα, σε άλλους τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων  
κατηγοριών στοιχείων), χώρες, 
περιοχές, κλάδους ή νομίσματα,  
επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους 
επιλογής και επενδύσεις 
χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό 
την επίτευξη επενδυτικών κερδών, 
τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  
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εκδίδονται από κυβερνήσεις, 
δημόσιους 
οργανισμούς, υπερεθνικούς 
οργανισμούς και εταιρείες 
παγκοσμίως.  
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του, άμεσα 
ή έμμεσα, σε άλλους τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων 
κατηγοριών στοιχείων), χώρες, 
περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους 
επιλογής και επενδύσεις 
χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. Το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
το 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού 
τύπου (συμπεριλαμβανομένων 
άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 
Schroder). 
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό 
την επίτευξη επενδυτικών κερδών, 
τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Οι επιδόσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου θα πρέπει να 
αξιολογούνται έναντι του δείκτη 
αναφοράς-στόχου του και 
έγκεινται στην υπέρβαση των 
επιδόσεων του δείκτη FTSE All 
Share Total Return. Το σύνολο των 
επενδυτικών μέσων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται 
να συμπίπτει ουσιαστικά με τα 
συστατικά στοιχεία του δείκτη 
αναφοράς-στόχου. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων επενδύει βάσει 
διακριτικής ευχέρειας και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς 
τον βαθμό στον οποίο το 
χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και οι επιδόσεις 
μπορούν να αποκλίνουν από τον 
δείκτη αναφοράς-στόχο. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα 
επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που 

Δείκτης αναφοράς 
Οι επιδόσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου θα πρέπει να 
αξιολογούνται έναντι του δείκτη 
αναφοράς-στόχου του και 
έγκεινται στην υπέρβαση των 
επιδόσεων του δείκτη FTSE All 
Share Total Return. Το σύνολο των 
επενδυτικών μέσων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται 
να συμπίπτει ουσιαστικά με τα 
συστατικά στοιχεία του δείκτη 
αναφοράς-στόχου. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων επενδύει βάσει 
διακριτικής ευχέρειας και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς 
τον βαθμό στον οποίο το 
χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και οι επιδόσεις 
μπορούν να αποκλίνουν από τον 
δείκτη αναφοράς-στόχο. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα 
επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς-στόχο, προκειμένου να 
αξιοποιεί συγκεκριμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Ο δείκτης 
αναφοράς-στόχος έχει επιλεχθεί 
επειδή αντιπροσωπεύει τον τύπο 
επενδύσεων στον οποίο το 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πιθανό 
να επενδύσει και, ως εκ τούτου, 
αποτελεί κατάλληλο στόχο 
αναφορικά με την απόδοση που 
επιδιώκει να παρέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 
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δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς-στόχο, προκειμένου να 
αξιοποιεί συγκεκριμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Ο δείκτης 
αναφοράς-στόχος έχει επιλεχθεί 
επειδή αντιπροσωπεύει τον τύπο 
επενδύσεων στον οποίο το 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πιθανό 
να επενδύσει και, ως εκ τούτου, 
αποτελεί κατάλληλο στόχο 
αναφορικά με την απόδοση που 
επιδιώκει να παρέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 

Επενδυτικός Στόχος και 
επενδυτική πολιτική του 
εγγράφου βασικών 
πληροφοριών για τους 
επενδυτές (KIID) 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι η παροχή εισοδήματος και 
αύξησης κεφαλαίου που 
υπερβαίνουν το επίπεδο του 
δείκτη FTSE All Share Total Return 
μετά την αφαίρεση των αμοιβών, 
σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών, επενδύοντας σε μετοχές 
εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται 
σε ενεργή διαχείριση και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές 
εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Πρόκειται για εταιρείες 
οι οποίες έχουν συσταθεί, 
εδρεύουν ή διεξάγουν την κύρια 
επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Τα αμοιβαία κεφάλαια 
«Alpha» επενδύουν σε εταιρείες 
που πιστεύουμε ότι η τρέχουσα 
τιμή της μετοχής τους δεν 
αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές 
προοπτικές αυτών των εταιρειών. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει σε μετοχές και 
ομόλογα εταιρειών και 
κυβερνήσεων παγκοσμίως. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης 
να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε 
άλλους τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων 
κατηγοριών στοιχείων), χώρες, 
περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
είναι η παροχή εισοδήματος και 
αύξησης κεφαλαίου που 
υπερβαίνει το επίπεδο του δείκτη 
FTSE All Share Total Return μετά 
την αφαίρεση των αμοιβών, σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών, 
επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται 
σε ενεργή διαχείριση και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές 
εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Πρόκειται για εταιρείες 
οι οποίες έχουν συσταθεί, 
εδρεύουν ή διεξάγουν την κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 
αμοιβαία κεφάλαια 
«Alpha» επενδύουν σε εταιρείες 
που πιστεύουμε ότι η τρέχουσα 
τιμή της μετοχής τους δεν 
αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές 
προοπτικές αυτών των εταιρειών. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει σε μετοχές και 
ομόλογα εταιρειών και 
κυβερνήσεων παγκοσμίως. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει άμεσα ή 
έμμεσα σε άλλους τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων 
κατηγοριών στοιχείων), χώρες, 
περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
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επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις 
χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
το 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού 
τύπου (συμπεριλαμβανομένων 
άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της 
Schroder). Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα στοχεύοντας στην 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, στη 
μείωση του κινδύνου ή στην πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του 
κεφαλαίου. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Οι επιδόσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου θα πρέπει να 
αξιολογούνται έναντι του δείκτη 
αναφοράς-στόχου του και 
έγκεινται στην υπέρβαση των 
επιδόσεων του δείκτη FTSE All 
Share Total Return. Η πλειοψηφία 
των επενδύσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου μπορεί να αποτελούν 
συστατικά στοιχεία του δείκτη 
αναφοράς. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων επενδύει κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια και δεν 
περιορίζεται σε επενδύσεις 
σύμφωνα με τη σύνθεση του 
δείκτη αναφοράς. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων θα επενδύει σε 
εταιρείες ή τομείς που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς προκειμένου να 
αξιοποιεί συγκεκριμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. 

αγοράς και επενδύσεις 
χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
επενδύει έως το 10% του 
ενεργητικού του σε επενδυτικά 
κεφάλαια ανοικτού τύπου 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων 
αμοιβαίων κεφαλαίων της 
Schroder). Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα στοχεύοντας στην 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, στη 
μείωση του κινδύνου ή στην πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
 
Δείκτης αναφοράς 
Οι επιδόσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου θα πρέπει να 
αξιολογούνται έναντι του δείκτη 
αναφοράς-στόχου του και 
έγκεινται στην υπέρβαση των 
επιδόσεων του δείκτη FTSE All 
Share Total Return. Η πλειοψηφία 
των επενδύσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου μπορεί να αποτελούν 
συστατικά στοιχεία του δείκτη 
αναφοράς. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων επενδύει κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια και δεν 
περιορίζεται σε επενδύσεις 
σύμφωνα με τη σύνθεση του 
δείκτη αναφοράς. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων θα επενδύει σε 
εταιρείες ή τομείς που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς προκειμένου να 
αξιοποιεί συγκεκριμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. 

Διαχειριστής 
Επενδύσεων 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Συνθετικός Δείκτης 
Κινδύνου και Απόδοσης 
(SRRI) 

Κατηγορία 5 Κατηγορία 5 

Γνωστοποιήσεις 
κινδύνου στο έγγραφο 

Κίνδυνος κεφαλαίου/Πολιτική 
διανομής: Δεδομένου ότι πρόθεση 
του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 

Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
επικεντρώνεται σε περιορισμένο 
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βασικών πληροφοριών 
για τους επενδυτές 

καταβάλλει μερίσματα ανεξάρτητα 
από τις επιδόσεις του, ένα 
μέρισμα μπορεί να αποτελεί 
επιστροφή μέρους του ποσού που 
έχετε επενδύσει. 

Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
επικεντρώνεται σε περιορισμένο 
αριθμό γεωγραφικών περιοχών, 
κλάδων, αγορών ή/και 
μεμονωμένων θέσεων. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικές μεταβολές στην αξία 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, 
ανοδικές ή καθοδικές. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε 
δύσκολες συνθήκες της αγοράς, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην 
είναι σε θέση να προβεί στην 
πώληση ενός τίτλου στην πλήρη 
αξία του ή να μην είναι σε θέση να 
τον πωλήσει καθόλου. Το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 
τις επιδόσεις και να υποχρεώσει 
το αμοιβαίο κεφάλαιο να αναβάλει 
ή να αναστείλει την εξαγορά των 
μετοχών του. 

Λειτουργικός κίνδυνος: Οι 
λειτουργικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων, 
ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε ζημίες για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Κίνδυνος επιδόσεων: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
ωστόσο, δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι αυτό το αποτέλεσμα 
θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς και το 

αριθμό γεωγραφικών περιοχών, 
κλάδων, αγορών ή/και 
μεμονωμένων θέσεων. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικές μεταβολές στην αξία 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, 
ανοδικές ή καθοδικές. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε 
δύσκολες συνθήκες της αγοράς, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην 
είναι σε θέση να προβεί στην 
πώληση ενός τίτλου στην πλήρη 
αξία του ή να μην είναι σε θέση να 
τον πωλήσει καθόλου. Το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 
τις επιδόσεις και να υποχρεώσει 
το αμοιβαίο κεφάλαιο να αναβάλει 
ή να αναστείλει την εξαγορά των 
μετοχών του.  

Λειτουργικός κίνδυνος: Οι 
λειτουργικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων, 
ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε ζημίες για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 

Κίνδυνος επιδόσεων: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
ωστόσο, δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι αυτό το αποτέλεσμα 
θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς και το 
μακροοικονομικό περιβάλλον, η 
επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη. 
Επιτόκιο IBOR: Η μετάβαση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών 
επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε 
εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς 
μπορεί να επηρεάσει την 
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μακροοικονομικό περιβάλλον, η 
επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη. 
Επιτόκιο IBOR: Η μετάβαση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών 
επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε 
εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς 
μπορεί να επηρεάσει την 
αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και να επιφέρει 
διαταραχές στη ρευστότητα 
ορισμένων μέσων. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να επηρεάσει τις 
επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και επενδυτικοί 
σκοποί: Παράγωγα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. Ένα παράγωγο 
μπορεί να μην επιτύχει τις 
αναμενόμενες επιδόσεις και 
μπορεί να επιφέρει απώλειες που 
υπερβαίνουν το κόστος του 
παραγώγου και μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
προβαίνει σε σημαντικές 
επενδύσεις σε παράγωγα 
χρησιμοποιώντας τεχνικές 
ακάλυπτων πωλήσεων και 
μόχλευσης με στόχο την επίτευξη 
απόδοσης. Όταν μεταβάλλεται η 
αξία ενός στοιχείου ενεργητικού, η 
αξία του παραγώγου που 
βασίζεται στο εν λόγω στοιχείο 
μπορεί να μεταβληθεί με 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό. 
Αυτό το γεγονός μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημίες 
από ό,τι μια επένδυση στο 
υποκείμενο στοιχείο. 

αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και να επιφέρει 
διαταραχές στη ρευστότητα 
ορισμένων μέσων. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να επηρεάσει τις 
επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και επενδυτικοί 
σκοποί: Παράγωγα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. Ένα παράγωγο 
μπορεί να μην επιτύχει τις 
αναμενόμενες επιδόσεις και 
μπορεί να επιφέρει απώλειες που 
υπερβαίνουν το κόστος του 
παραγώγου και μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
προβαίνει σε σημαντικές 
επενδύσεις σε παράγωγα 
χρησιμοποιώντας τεχνικές 
ακάλυπτων πωλήσεων και 
μόχλευσης με στόχο την επίτευξη 
απόδοσης. Όταν μεταβάλλεται η 
αξία ενός στοιχείου ενεργητικού, η 
αξία του παραγώγου που 
βασίζεται στο εν λόγω στοιχείο 
μπορεί να μεταβληθεί με 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό. 
Αυτό το γεγονός μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημίες 
από ό,τι μια επένδυση στο 
υποκείμενο στοιχείο. 

Προφίλ τυπικού 
επενδυτή 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
είναι κατάλληλο για Επενδυτές 
που ενδιαφέρονται περισσότερο 
για τη μεγιστοποίηση των 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
είναι κατάλληλο για Επενδυτές 
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μακροπρόθεσμων αποδόσεων 
παρά για την ελαχιστοποίηση 
πιθανών βραχυπρόθεσμων 
ζημιών. 

που αναζητούν αύξηση κεφαλαίου 
μέσω των επενδύσεων σε μετοχές. 

Κατηγορία Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 

Ειδικό Μετοχικό Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο (Specialist Equity Fund) 

Κοινό Μετοχικό Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο (Mainstream Equity 
Fund) 

Νόμισμα του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 

GBP GBP  

Ημερομηνία Έναρξης 
Διάθεσης 

6 Μαΐου 2005 13 Απριλίου 1993 

Μέγεθος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου (στο τέλος 
Ιουνίου 2020) 

GBP 14 εκατ. GBP 63 εκατ. 

Ώρα παύσης συναλλαγών 
και περίοδοι 
διακανονισμού για 
εγγραφές και εξαγορές  

Η HSBC πρέπει να παραλάβει τις 
εντολές πριν από τη 1:00 μ.μ., ώρα 
Λουξεμβούργου, την ημέρα των 
συναλλαγών, για να εκτελεστούν 
την ίδια ημέρα. 

Οι περίοδοι διακανονισμού για 
εγγραφές και εξαγορές είναι εντός 
τριών εργάσιμων ημερών μετά 
από μια ημέρα συναλλαγών. 

Η HSBC πρέπει να παραλάβει τις 
εντολές πριν από τη 1:00 μ.μ., ώρα 
Λουξεμβούργου, την ημέρα των 
συναλλαγών, για να εκτελεστούν 
την ίδια ημέρα. 

Οι περίοδοι διακανονισμού για 
εγγραφές και εξαγορές είναι εντός 
τριών εργάσιμων ημερών μετά 
από μια ημέρα συναλλαγών. 

Αρχική προμήθεια A: έως 5,00% επί του 
συνολικού ποσού εγγραφής (το 
οποίο ισοδυναμεί με 5,26315% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά 
Μερίδιο) 

C: έως 1,00% επί του 
συνολικού ποσού εγγραφής (το 
οποίο ισοδυναμεί με 1,0101% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά 
Μερίδιο) 

IZ: Καμία 
 
S: Καμία 

A: έως 5,00% επί του 
συνολικού ποσού εγγραφής (το 
οποίο ισοδυναμεί με 5,26315% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά 
Μερίδιο) 

C: έως 1,00% επί του 
συνολικού ποσού εγγραφής (το 
οποίο ισοδυναμεί με 1,0101% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά 
Μερίδιο) 

IZ: Καμία 
 
S: Καμία 
 

Αμοιβές διαχείρισης ανά 
κατηγορία μεριδίων 

A: 1,50% ετησίως 
 
C: 0,75% ετησίως 

A: 1,59% ετησίως 
  
C: 0,75% ετησίως 
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S: 0,38% ετησίως 
 
IZ: Έως 0,75% ετησίως 
 

 
S: 0,38% ετησίως 
 
IZ: Έως 0,75% ετησίως 
 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 
ανά κατηγορία μεριδίων 

A: 1,85% ετησίως 
 
C: 1,05% ετησίως 
 
S: 0,68% ετησίως 
 
IZ: 0,82% ετησίως 
 

A: 1,25% ετησίως 
  
C: 1,04% ετησίως 
 
S: 0,67% ετησίως 
 
IZ: 0,81% ετησίως 
 

Στοιχεία προμηθειών 
απόδοσης 

 
Καμία 

 
Καμία 

Αντιστοίχιση 
υφιστάμενων και νέων 
Κατηγοριών Μεριδίων 

Υφιστάμενη κατεχόμενη 
Κατηγορία Μεριδίων 
 
A Διανομής GBP 
 
C Διανομής GBP 
 
C Σώρευσης GBP 
 
IΖ Σώρευσης GBP 
 
S Διανομής GBP 
 
A Διανομής EUR 
 
C Διανομής EUR 
 
C Σώρευσης EUR 
 
C Σώρευσης Αντισταθμισμένης σε 
EUR 
 
A Διανομής USD 
 
C Διανομής USD 
 

Νέα Κατηγορία Μεριδίων προς 
κατοχή 
 
A Διανομής GBP 
 
C Διανομής GBP 
 
C Σώρευσης GBP 
 
IΖ Σώρευσης GBP 
 
S Διανομής GBP 
 
A Διανομής EUR* 
 
C Διανομής EUR* 
 
C Σώρευσης EUR* 
 
C Σώρευσης Αντισταθμισμένης σε 
EUR* 
 
A Διανομής USD 
 
C Διανομής USD* 
 

Η Συγχώνευση θα ισχύει επίσης για κάθε πρόσθετη κατηγορία μεριδίων που θα τεθεί σε κυκλοφορία πριν 
από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  

* Αυτή η κατηγορία μεριδίων θα τεθεί σε κυκλοφορία την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, με στόχο τη 
διευκόλυνση της Συγχώνευσης. 


