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Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ “ALPHA (LUX) 

GLOBAL EQUITY FoF” ΚΑΙ “ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FoF” 
_______________________________________________________________________________ 
 
Είστε μεριδιούχος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Alpha (LUX) Global Funds 
(εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), για το οποίο η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής η 
«Εταιρεία») ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «Διοικητικό Συμβούλιο»), κατά τη συνεδρίασή 
του στις 23/12/2020, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
“Alpha (LUX) Global Equity FoF” (εφεξής το «Απορροφώμενο» Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο), με 
απορρόφηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του από το Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο “Alpha (LUX) Global Themes FoF” (εφεξής το «Απορροφών» Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 των Κανονισμών διαχείρισης του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου και των άρθρων 1(20)(α) και 69(1)(α) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (εφεξής ο «Νόμος του 2010»), ως 
εξής: 
 

Alpha (LUX) Global Equity FoF 
 
 

Alpha (LUX) Global Themes FoF 

Κωδικός ISIN 
Σειρά 

Μεριδίων 
Κωδικός ISIN 

Σειρά 
Μεριδίων 

LU1544316679 
EUR,  

αποτίμηση σε 
Ευρώ  

απορροφάται 
από  

LU1913447311 
EUR,  

αποτίμηση σε 
Ευρώ 

LU1508358444 
EUR I, 

αποτίμηση σε 
Ευρώ 

απορροφάται 
από 

LU1913447238 
EUR I,  

αποτίμηση σε 
Ευρώ 

 
Η συγχώνευση μεταξύ του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
(εφεξής η «Συγχώνευση») θα τεθεί σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2021 (εφεξής η «Ημερομηνία 
Συγχώνευσης»). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι αυτή η Συγχώνευση είναι προς όφελος των 
μεριδιούχων τόσο του Απορροφώμενου όσο και του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 
καθώς αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου προϊοντικού μείγματος και  στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των επενδύσεων. Η Συγχώνευση είναι επίσης προς όφελος των μεριδιούχων 
τόσο του Απορροφώμενου όσο και του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς θα 
αυξήσει το ενεργητικού του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ταυτόχρονα θα 
διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Απορροφώμενου Υπο-αμοιβαίου Κεφαλαίου.  
 
Σημειώνεται ότι το Απορροφώμενο και το Απορροφών Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζουν 
διαφορετική επενδυτική στρατηγική. Ωστόσο, και τα δύο Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τον ίδιο 
Δείκτη Αναφοράς και τον ίδιο Δείκτη Κινδύνου και Απόδοσης (“SRRI”), ο οποίος είναι 6 (σε κλίμακα 
1 έως 7), κατατάσσοντας και τα δύο Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια σε υψηλού κινδύνου.  
 
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του Απορροφώμενου και του 
Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι μεταξύ τους διαφορές κατά την Ημερομηνία της 
Συγχώνευσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον πίνακα, καταγράφονται μόνο οι ενεργές σειρές εριδίων 
του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη Συγχώνευση.  
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Απορροφώμενο  Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο 

Απορροφών  Υπο-Αμοιβαίο  
Κεφάλαιο 

Alpha (LUX) Global Equity FoF Alpha (LUX) Global Themes FoF 

Επενδυτικός 
σκοπός και 

πολιτική 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό 
ενεργητική διαχείριση και στόχο έχει την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής 
ανάπτυξης μέσω της έκθεσης σε διεθνείς 
μετοχικούς τίτλους. Για το Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο αποτελεί επιδίωξη η 
υπεραπόδοση έναντι του ακόλουθου 
δείκτη αναφοράς: Δείκτης MSCI All 
Countries World Price Return USD 
Index, κατά την προτεινόμενη περίοδο 
διακράτησης. Για το Υπο-Aμοιβαίο 
Κεφάλαιο δεν είναι στόχος η πιστή 
αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς. 
Συνεπώς, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
και η απόδοση του Υπό-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τη σύνθεση και την 
απόδοση του δείκτη αναφοράς του. Το 
Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως 
σε τίτλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και σε τίτλους 
άλλων Ο.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων 
των τίτλων διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs), τα οποία 
επενδύουν κυρίως σε μετοχικούς τίτλους 
εταιρειών που είναι εισηγμένες σε 
οργανωμένες αγορές σε οποιαδήποτε 
γεωγραφική περιοχή. 

Κατά δεύτερο λόγο, το Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο είναι δυνατόν να επενδύει σε 
τίτλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και σε τίτλους 
άλλων Ο.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων 
των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (ETFs), όπου επενδύουν σε 
μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους, 
τραπεζικές καταθέσεις και μέσα 
χρηματαγοράς. Η επιλογή των 
υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων 
βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση η οποία διενεργείται σε τακτική 
και διαρκή βάση. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατόν 
να επενδύει σε ποσοστό έως και 100% σε 
τίτλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και σε τίτλους άλλων 
Ο.Σ.Ε. εντός των ορίων που επιβάλλονται 
από τους επενδυτικούς περιορισμούς. 
 
Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιεί εισηγμένα παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα για 
αντισταθμιστικούς σκοπούς, προκειμένου 
να περιορίσει τις επιπτώσεις των κινήσεων 
της αγοράς, τους πιστωτικούς κινδύνους, 
τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και τους 
κινδύνους επιτοκίων. Το Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό 
ενεργητική διαχείριση και στόχο έχει την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης 
κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της 
έκθεσης σε διεθνείς μετοχικούς τίτλους. 
Για το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί 
επιδίωξη η υπεραπόδοση έναντι του 
ακόλουθου δείκτη αναφοράς: Δείκτης 
MSCI All Countries World Price Return 
USD Index, κατά την προτεινόμενη 
περίοδο διακράτησης. Για το Υπο-
Aμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι στόχος η 
πιστή αναπαραγωγή του δείκτη 
αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου και η απόδοση του 
Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να 
αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση 
και την απόδοση του δείκτη αναφοράς 
του. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
επενδύει κυρίως σε τίτλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 
ή/και σε τίτλους άλλων Ο.Σ.Ε., 
συμπεριλαμβανομένων των τίτλων 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (ETF), τα οποία επενδύουν 
κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών 
που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες 
αγορές σε οποιαδήποτε γεωγραφική 
περιοχή, δίνοντας έμφαση σε εταιρίες 
που έχουν έκθεση και αναμένεται να 
ωφεληθούν από μακροπρόθεσμες 
δομικές τάσεις και θεματικές ενότητες. 
Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναζητά 
επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι καινοτόμες 
τεχνολογίες, οι νέες καταναλωτικές 
τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.  

Κατά δεύτερο λόγο, το Υπο-Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο είναι δυνατόν να επενδύει σε 
τίτλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και σε τίτλους 
άλλων Ο.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων 
διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (ETFs),  επενδύουν σε 
μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους, 
τραπεζικές καταθέσεις και μέσα 
χρηματαγοράς. Η επιλογή των 
υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων 
βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση η οποία διενεργείται σε 
τακτική και διαρκή βάση. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει 
αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) τα οποία 
είναι συμβατά με τους επενδυτικούς 
περιορισμούς που παρουσιάζονται 
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επίσης εισηγμένα παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα για σκοπούς 
αποτελεσματικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου. 
 
Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει 
αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) τα οποία είναι 
συμβατά με τους επενδυτικούς 
περιορισμούς που παρουσιάζονται στην 
ενότητα 3 του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Προς ενημέρωση των επενδυτών, η 
απόδοση του δείκτη αναφοράς 
υπολογίζεται στο νόμισμα αναφοράς της 
κάθε σειράς μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. Επομένως, όταν το νόμισμα 
του δείκτη αναφοράς είναι διαφορετικό 
από το νόμισμα αναφοράς της σειράς 
μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 
η απόδοσή του μετατρέπεται στο 
νόμισμα αναφοράς της εν λόγω σειράς 
μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

στην ενότητα 3 του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 

Προς ενημέρωση των επενδυτών, η 
απόδοση του δείκτη αναφοράς 
υπολογίζεται στο νόμισμα αναφοράς 
της κάθε σειράς μεριδίων του Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επομένως, όταν 
το νόμισμα του δείκτη αναφοράς είναι 
διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς 
της σειράς μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου, η απόδοσή του 
μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς 
της εν λόγω σειράς μεριδίων του Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

 

 

Προφίλ 
Επενδυτή 

  

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται 
σε επενδυτές με προφίλ υψηλού 
κινδύνου που αναζητούν κέρδη 
συμμετέχοντας σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
σχεδιαστεί για να επενδύουν μόνο 
επενδυτές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον 
σχετικό βαθμό κινδύνου και θεωρούν ότι 
η επένδυση ανταποκρίνεται στους 
επενδυτικούς τους στόχους και στις 
οικονομικές τους ανάγκες. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
απευθύνεται σε επενδυτές με προφίλ 
υψηλού κινδύνου που αναζητούν κέρδη 
συμμετέχοντας σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
σχεδιαστεί για να επενδύουν μόνο 
επενδυτές οι οποίοι αντιλαμβάνονται 
τον σχετικό βαθμό κινδύνου και 
θεωρούν ότι η επένδυση 
ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς 
τους στόχους και στις οικονομικές τους 
ανάγκες. 

Διανομή 
Τα μερίδια του Υπο-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι μη διανεμητικά, 
ανεξαρτήτως σειράς. 

Τα μερίδια του Υπο-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι μη διανεμητικά, 
ανεξαρτήτως σειράς.  

Προμήθεια 
Διάθεσης 

EUR I: έως 1,5% 
EUR: έως 3% 

 

EUR I: έως 1,5% 
EUR: έως 3% 

 

Προμήθεια 
Εξαγοράς 

EUR I: έως 1,5% 
EUR: έως 3% 

 

EUR I: έως 1,5% 
EUR: έως 3% 

Αμοιβή 
Διαχείρισης 

EUR I: έως 1,5% ετησίως 
EUR: έως 2% ετησίως 

EUR I: έως 1,5% ετησίως 
EUR: έως 2% ετησίως 

Ετήσιος 
Φόρος 

EUR I: 0,01% 
EUR: 0,05% 

EUR I: 0,01% 
EUR: 0,05% 

Δείκτης 
Κινδύνου 

(SRRI) 
EUR I, EUR: 6 

 
EUR I, EUR: 6 

 



 
 

4 

Επιπρόσθετα, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πανομοιότυπα.  

Όλα τα χαρακτηριστικά του Απορροφώντος Υπο-Aμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν ίδια μετά 
την Ημερομηνία Συγχώνευσης και δεν θα υπάρξει καμία ουσιαστική επίπτωση εξαιτίας αυτής της 
Συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, όπως 
και σε κάθε συγχώνευση, ενδέχεται να υπάρξει επίπτωση στην απόδοση. Παρά ταύτα, η 
Συγχώνευση δεν θα έχει επίδραση στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
Τα στοιχεία ενεργητικού που θα βρίσκονται στην κατοχή του Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου κατά τη Συγχώνευση θα είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική 
πολιτική του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου . Στο πλαίσιο αυτό, τα χαρτοφυλάκια του 
Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αναδιαρθρωθούν 
πριν από τη Συγχώνευση, προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, όπου αυτό απαιτείται. 
 
Όλα τα κόστη της ανωτέρω Συγχώνευσης θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης. 
 
Συστήνεται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν λεπτομερείς πληροφορίες στη χώρα υπηκοότητας, 
στη χώρα μόνιμης κατοικίας ή στη χώρα διαμονής τους για τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες 
που συνδέονται με τη Συγχώνευση. 
 
Στις 3 Μαρτίου 2021 το Απορροφών Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατανείμει σε κάθε μεριδιούχο του 
Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνολικό αριθμό μεριδίων της ίδιας σειράς (βλ. 
ανωτέρω πίνακα), στρογγυλοποιημένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο 
του νομίσματος αναφοράς της αντίστοιχης σειράς μεριδίων. Ο συνολικός αριθμός μεριδίων 
υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μεριδίων κάθε μεριδιούχου του 
Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον λόγο ανταλλαγής, όπως αυτός περιγράφεται 
στη συνέχεια. Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μπορούν να 
ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 3 
Μαρτίου 2021. 
 
Ο λόγος ανταλλαγής θα βασίζεται στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της σχετικής σειράς 
του Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ημερομηνία αποτίμησης την 2α Μαρτίου 2021, 
διαιρούμενη με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της ίδιας σειράς του Απορροφώντος Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία αποτίμησης.  
 
Η PricewaterhouseCoopers Société coopérative έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως 
ανεξάρτητος ελεγκτής, προκειμένου να συντάξει την έκθεση προς επικύρωση όσων προβλέπονται 
στο άρθρο 71 (1), στοιχεία (α) έως (γ) του Νόμου του 2010 για τον σκοπό αυτής της Συγχώνευσης.  
 
 
Δικαιώματα των μεριδιούχων 
 
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφώντος και του 
Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίο δεν εγκρίνουν την ανωτέρω Συγχώνευση 
έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς επιβάρυνση έως τις 
22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα Λουξεμβούργου 14.00. 
 
Οι αιτήσεις εξαγοράς ή μετατροπής θα πρέπει να απευθύνονται στον Yπεύθυνο Mεταβίβασης 
Mεριδίων (RBC Investor Services Bank S.A.).  
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα ανασταλούν η αγορά, η 
μετατροπή και η εξαγορά μεριδίων του Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 22 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα Λουξεμβούργου 14.00. Η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία επίδραση στη 
διάθεση, στη μετατροπή και στην εξαγορά μεριδίων του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
Τα κάτωθι έγγραφα διατίθενται, χωρίς κόστος, στους μεριδιούχους στην έδρα της Εταιρείας και στα 
κατά τόπους καταστήματα του φορέα διανομής: 
 

- Όροι της Συγχώνευσης· 

- Τελευταία έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου· 
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- Τελευταία έκδοση των Εγγράφων «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (τα “KIIDs”) του 

Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου· 

- Τελευταία οικονομική έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου· 

- Έκθεση η οποία συντάχθηκε από τον διοριζόμενο από την Εταιρεία ανεξάρτητο ελεγκτή και 
επικυρώνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 (1), στοιχεία (α) έως (γ) του Νόμου του 2010 σχετικά με 
τη Συγχώνευση· 

- Πιστοποιητικό Συγχώνευσης το οποίο εκδόθηκε από τον Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου του 2010. 

Οι μεριδιούχοι δικαιούνται επίσης να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την εν λόγω 
Συγχώνευση από την έδρα της Εταιρείας. 

Συστήνεται στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου να διαβάσουν 
προσεκτικά τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIIDs) των σχετικών σειρών 
μεριδίων του Απορροφώντος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση. 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  


