
 

Λουξεμβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2021, 

Αγαπητοί μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση του 
ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία Φεβρουάριος 2021.  

Όλες αυτές οι αλλαγές συνδέονται με την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών ΠΚΔ στην επενδυτική διαδικασία των επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων σας και θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021.  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΠΚΔ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Προκειμένου να συμμορφωθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επίσης γνωστός ως κανονισμός 
γνωστοποιήσεων βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), και να ενισχύσει την αποσαφήνιση και τη διαφάνεια όσον αφορά τη μη 
χρηματοοικονομική προσέγγιση που εφαρμόζει η Εταιρεία σας, έχουν προστεθεί αρκετές διατυπώσεις στην ενότητα «Πολιτική 
βιώσιμων επενδύσεων» στο Βιβλίο Ι ή/και άμεσα στην επενδυτική πολιτική ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Όλες αυτές οι αλλαγές και οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη οικονομική επίπτωση στην επένδυσή 
σας, δεδομένου ότι τα κριτήρια ΠΚΔ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην επενδυτική διαδικασία κάθε επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  
Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση της ενότητας «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» στο Βιβλίο Ι θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
Η παγκόσμια στρατηγική αειφορίας της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT διέπει την προσέγγιση για τις βιώσιμες επενδύσεις, η 
οποία συνίσταται στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης ΠΚΔ παραγόντων, προτύπων υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και 
δραστηριοτήτων υπεύθυνης διαχείρισης (όπως ορίζεται παρακάτω) στις επενδυτικές διαδικασίες που εφαρμόζουν οι 
διαχειριστές επενδύσεων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Τα αρχικά ΠΚΔ αντιστοιχούν στους όρους Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social 
και Governance): πρόκειται για κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση του επιπέδου βιωσιμότητας μιας 
επένδυσης.  
Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT δεσμεύεται να ακολουθεί μια προσέγγιση βιώσιμων επενδύσεων σε σχέση με τις 
επενδύσεις της. Παρόλ' αυτά, ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση βιώσιμων επενδύσεων 
ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία ενεργητικού, την περιοχή και το μέσο που 
χρησιμοποιείται. Επίσης, ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να εφαρμόζουν επιπλέον επενδυτικές κατευθυντήριες 
γραμμές, όπως περιγράφεται στο Βιβλίο 2. Συνεπώς, η υλοποίηση της προσέγγισης βιώσιμων επενδύσεων εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Επομένως, η μη χρηματοοικονομική βαθμολογία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
συγκρίνεται με τη βαθμολογία του επενδυτικού φάσματος, το οποίο συνίσταται στους βασικούς τίτλους και τις γεωγραφικές 
περιοχές που στοχεύει κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Βιβλίο ΙΙ. 
Εκτός εάν ορίζεται στο Βιβλίο ΙΙ, η κάλυψη της μη χρηματοοικονομικής ανάλυσης κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει 
να είναι τουλάχιστον (η «Ελάχιστη μη χρηματοοικονομική ανάλυση»): 
• 90% του ενεργητικού του για μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, των οποίων η 
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έδρα βρίσκεται σε «ανεπτυγμένες» χώρες, χρεωστικούς τίτλους και μέσα της χρηματαγοράς με πιστοληπτική αξιολόγηση 
επενδυτικού βαθμού, δημόσιο χρέος που έχει εκδοθεί από ανεπτυγμένες χώρες, ή 

• 75% του ενεργητικού του για μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, των οποίων η 
έδρα βρίσκεται σε «αναδυόμενες» χώρες, μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, χρεωστικούς τίτλους και μέσα της χρηματαγοράς με πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλής απόδοσης και 
δημόσιο χρέος που έχει εκδοθεί από «αναδυόμενες» χώρες. 

Η προσέγγιση βιώσιμων επενδύσεων ενσωματώνεται σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας κάθε επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  
• Πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς: Όπως ορίζεται στην Πολιτική υπεύθυνης επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς («RBC») της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν την τήρηση: 1) ελέγχων βάσει 
κανόνων, όπως είναι οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για πολυεθνικές επιχειρήσεις και 2) των πολιτικών ανά κλάδο της BNP Paribas Asset Management.  
1) Έλεγχοι βάσει κανόνων: Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (www.unglobalcompact.org) ορίζει 10 αρχές 

που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, της 
υπεύθυνης διαχείρισης του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ομοίως, οι Κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές επιχειρήσεις παραθέτουν αρχές για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων. Αυτά τα δύο κοινά πλαίσια είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και ισχύουν για όλους τους κλάδους της 
αγοράς. Οι εταιρείες που παραβιάζουν μία ή περισσότερες αρχές αποκλείονται από τις επενδύσεις των επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι εταιρείες που διατρέχουν τον κίνδυνο να τις παραβιάσουν βρίσκονται υπό στενή 
παρακολούθηση και ενδεχομένως να αποκλειστούν και αυτές. 

2) Επιπλέον, η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT έχει θέσει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τις 
επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς, οι οποίες απαριθμούνται στην πολιτική RBC. Οι εταιρείες από αυτούς τους 
ευαίσθητους τομείς, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες αρχές που ορίζονται στις συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποκλείονται από τις επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εν λόγω τομείς 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το φοινικέλαιο, τον ξυλοπολτό, τις εξορυκτικές δραστηριότητες, την πυρηνική ενέργεια, την 
ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα, τα προϊόντα καπνού, τα αμφιλεγόμενα όπλα, μη συμβατικές πηγές πετρελαίου 
και αερίου και τον αμίαντο.  

• Ενσωμάτωση κριτηρίων ΠΚΔ: Αφορά την αξιολόγηση των ακόλουθων τριών μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων στο επίπεδο 
των εταιρειών στις οποίες επενδύουν τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια:  
- Περιβαλλοντικά: όπως η ενεργειακή απόδοση, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η επεξεργασία των 

αποβλήτων 
- Κοινωνικής ευθύνης: όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, διαφορετικότητα)  
- Εταιρικής διακυβέρνησης: όπως η ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποδοχές των διαχειριστών, ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μεριδιούχων.  
Η βαθμολογία ΠΚΔ, όπως ορίζεται από ένα εσωτερικό αποκλειστικό πλαίσιο, μπορεί να διατεθεί για να στηρίξει την 
αξιολόγηση των εκδοτών τίτλων ως προς τα κριτήρια ΠΚΔ. Η ενσωμάτωση κριτηρίων ΠΚΔ εφαρμόζεται συστηματικά σε όλες 
τις επενδυτικές στρατηγικές. Η διαδικασία ενσωμάτωσης και ένταξης παραγόντων ΠΚΔ στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων καθοδηγείται από επίσημες Κατευθυντήριες γραμμές ενσωμάτωσης κριτηρίων ΠΚΔ. Ωστόσο, ο τρόπος και ο 
βαθμός κατά τον οποίο πραγματοποιείται η ενσωμάτωση κριτηρίων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων βαθμολογιών ΠΚΔ, σε κάθε 
επενδυτική διαδικασία καθορίζονται από τον διαχειριστή επενδύσεών του, ο οποίος είναι πλήρως υπεύθυνος για το θέμα 
αυτό.  

• Υπεύθυνη διαχείριση: Έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας των συμμετοχών και της 
διαχείρισης του μακροπρόθεσμου κινδύνου για τους πελάτες, στο πλαίσιο της δέσμευσης της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT να ενεργεί ως αποτελεσματικός και επιμελής υπεύθυνος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων. Οι 
δραστηριότητες υπεύθυνης διαχείρισης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δέσμευσης:  
- Εταιρική δέσμευση: στόχος είναι να καλλιεργηθούν, μέσω του διαλόγου με τις εταιρείες, οι βέλτιστες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης, η κοινωνική ευθύνη και η περιβαλλοντική διαχείριση. Καίριο στοιχείο της εταιρικής 
δέσμευσης είναι η ψηφοφορία στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις. Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT δημοσιεύει 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου για ένα φάσμα θεμάτων ΠΚΔ.  

- Δέσμευση έναντι της δημόσιας πολιτικής: Στόχος της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT είναι να ενσωματώσει πιο 
ολοκληρωμένα παραμέτρους αειφορίας στις αγορές στις οποίες επενδύει και στους κανόνες που καθοδηγούν και 
διέπουν τη συμπεριφορά της εταιρείας σύμφωνα με τη Στρατηγική διαχείρισης δημόσιας πολιτικής.  

Μεθοδολογικοί περιορισμοί 
Η εφαρμογή μη χρηματοοικονομικής στρατηγικής μπορεί να περιλαμβάνει μεθοδολογικούς περιορισμούς, όπως οι «Επενδυτικοί 
κίνδυνοι περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων», όπως ορίζονται στο παράρτημα 3 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.  
Σε περίπτωση που τα μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, όπως ορίζονται ανωτέρω ή στο Βιβλίο ΙΙ, για οποιοδήποτε επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενίοτε δεν πληρούνται πλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προσαρμόσει αμέσως το χαρτοφυλάκιο προς 
όφελος των μεριδιούχων.  
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Επακόλουθη κατάταξη 
Επομένως, τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να ταξινομούνται ως «Sustainable» ή «Sustainable Plus». 
- Ο όρος «Sustainable» σημαίνει ότι τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια υποβάλλονται στην προαναφερόμενη προσέγγιση 

βιώσιμων επενδύσεων. Αυτή η κατηγορία καλύπτει όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας.  
- Ο όρος «Sustainable Plus» σημαίνει ότι παράλληλα με την προαναφερόμενη προσέγγιση βιώσιμων επενδύσεων, αυτά τα 

επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια έχουν επίσης πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αειφορία ή πιο 
συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως ορίζεται στη συνέχεια και στο Βιβλίο 2. 

Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT έχει εφαρμόσει συγκεκριμένη ταξινόμηση για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια τύπου 
«Sustainable Plus», ως εξής:  
 Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ: Αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια προσανατολίζονται σε πιο ρητά κριτήρια ΠΚΔ (επενδύουν 

στις πιο βιώσιμες εταιρείες σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ή/και ενσωματώνουν ένα ευρύτερο φάσμα αποκλεισμών), 
οδηγώντας σε πιο αυστηρά κριτήρια ΠΚΔ ή/και πιο αυστηρούς στόχους επιδόσεων σε σχέση με το αποτύπωμα άνθρακα. 

 Θεματικά πεδία: Αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
που παρέχουν απτές λύσεις σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές προκλήσεις, επιζητώντας να ωφεληθούν 
από τη μελλοντική ανάπτυξη που προβλέπεται σε αυτούς τους τομείς, ενώ συνεισφέρουν κεφάλαια στη μετάβαση προς μια 
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

 Αντίκτυπος: αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν με πρόθεση να συνεισφέρουν σε μετρήσιμο θετικό 
κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις. 

Κατηγοριοποίηση βάσει του κανονισμού SFDR 
Σύμφωνα με τον κανονισμό SFDR, τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες:  
 Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που έχουν θέσει ως στόχους τις βιώσιμες επενδύσεις (αναφέρονται ως «Άρθρο 9»): Οι 

αειφόρες επενδύσεις ορίζονται ως επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού 
στόχου, η οποία μετράται με βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς 
και ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα η οποία 
συμβάλλει σε επίτευξη κοινωνικού στόχου, όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την 
κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά 
μειονεκτούσες κοινότητες, εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από αυτούς τους στόχους, ενώ οι εταιρείες-αποδέκτες των 
επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές 
σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. 
Όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 9 εντάσσονται στην κατηγορία «Sustainable Plus» και απαριθμούνται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (αναφέρονται ως «Άρθρο 8»): 
Αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια προωθούν, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ή συνδυασμό αυτών, εφόσον οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές 
πρακτικές διακυβέρνησης. 
Όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8 μπορούν να κατηγοριοποιούνται ως «Sustainable» ή «Sustainable Plus». 

 Όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας κατατάσσονται ως κεφάλαια άρθρου 8 ή άρθρου 9, πλην των επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχονται στην ακόλουθη κατηγορία και κατατάσσονται στο σύνολό τους ως «Sustainable»: 
«Emerging Bond», «Emerging Bond Opportunities», «Euro Inflation-Linked Bond», «Flexible Opportunities», «Global Inflation-
Linked Bond», «Japan Small Cap», «Local Emerging Bond», «Pacific Real Estate Securities», «Seasons», «Target Risk Balanced». 

 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των κριτηρίων ΠΚΔ και να αποτυπωθεί το επίπεδο ενσωμάτωσης, θα 
αλλάξουν οι ονομασίες ή/και η ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Νέα ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» 

- Aqua  
- Climate Impact 
- Global Environment 
- SMaRT Food 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Θεματικά πεδία, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Η ανάλυση ΠΚΔ ισχύει για τουλάχιστον το 90% των εκδοτών του χαρτοφυλακίου και, παράλληλα με το θεματικό 
επίκεντρό του, οδηγεί σε μείωση τουλάχιστον 20% του επενδυτικού φάσματος, το οποίο συνίσταται σε εταιρείες 
μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε όλες τις βασικές αγορές των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτή η προσέγγιση 
υποστηρίζεται από ένα ενεργό πρόγραμμα δέσμευσης με εταιρείες για ένα φάσμα παραγόντων ΠΚΔ, καθώς και 
από την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου. Επίσης, αναλαμβάνεται η μέτρηση και η αναφορά επιπτώσεων* με 
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Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Νέα ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» 

σκοπό την παροχή απόδειξης, μετά την επένδυση, της πρόθεσης να υποστηριχθεί η επιτάχυνση της μετάβασης σε 
πιο βιώσιμη οικονομία.  
*Η αναφορά επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: […] 

Green Bond 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Αντίκτυπος, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του (εξαιρουμένων επενδύσεων 
σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) σε τίτλους που εκδίδονται από εκδότες με βαθμολογία ΠΚΔ, η οποία έχει 
εκτιμηθεί με βάση την εσωτερική μεθοδολογία, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το επενδυτικό φάσμα αυτού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στις αρχές των πράσινων ομολόγων 
(«GBP»)*, όπως έχουν διατυπωθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (περισσότερες πληροφορίες για τις 
αρχές αυτές είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: https://www.icmagroup.org/sustainable-
finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/). Επιπλέον, οι εκδότες και τα 
υποκείμενα έργα ελέγχονται σύμφωνα με μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης πράσινων ομολόγων. 
Αποκλείονται οι εκδότες με ανεπαρκείς πρακτικές και πολιτικές σε θέματα ΠΚΔ και οι εκδότες με έντονες 
αντιπαραθέσεις ως προς ζητήματα ΠΚΔ. Επίσης, αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα τα υποκείμενα έργα που 
δεν είναι εναρμονισμένα με μια αποκλειστική ταξινόμηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων ή έχουν πολύ αρνητικούς 
εξωτερικούς παράγοντες. Για τα πράσινα ομόλογα, εκδίδονται οι ακόλουθες συστάσεις:  

• Θετική: εκδότες με καλή βαθμολογία  
• Ουδέτερη: εκδότες με μέτρια βαθμολογία  
• Αρνητική: εκδότες με κακή βαθμολογία  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν μπορεί να επενδύει σε πράσινα ομόλογα με αρνητική σύσταση. 

Green Tigers 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Θεματικά πεδία, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Η ανάλυση ΠΚΔ ισχύει για τουλάχιστον το 90% των εκδοτών του χαρτοφυλακίου και παράλληλα με το θεματικό 
επίκεντρό του οδηγεί σε μείωση τουλάχιστον 20% του επενδυτικού φάσματος, το οποίο συνίσταται σε εταιρείες 
μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε όλες τις βασικές αγορές των ασιατικών χωρών. Αυτή η προσέγγιση 
υποστηρίζεται από ένα ενεργό πρόγραμμα δέσμευσης με εταιρείες για ένα φάσμα παραγόντων ΠΚΔ, καθώς και 
από την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου. Επίσης, αναλαμβάνεται η μέτρηση και η αναφορά επιπτώσεων* με 
σκοπό την παροχή απόδειξης, μετά την επένδυση, της πρόθεσης να υποστηριχθεί η επιτάχυνση της μετάβασης σε 
πιο βιώσιμη οικονομία.  
*Η αναφορά επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: […] 

- Euro Multi-Factor Corporate Bond (θα 
μετονομαστεί σε Sustainable Euro Multi-
Factor Corporate Bond) 
- Europe Multi-Factor Equity (θα 
μετονομαστεί σε Sustainable Europe Multi-
Factor Equity)  
- US Multi-Factor Equity (θα μετονομαστεί σε 
Sustainable US Multi-Factor Equity) 
- US Value Multi-Factor Equity (θα 
μετονομαστεί σε Sustainable US Value Multi-
Factor Equity) 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια δεσμευτική και σημαντική προσέγγιση ενσωμάτωσης κριτηρίων 
ΠΚΔ και βελτιώνει το προφίλ του ως προς τα κριτήρια ΠΚΔ, ενώ παράλληλα στοχεύει στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, όπως υπολογίζεται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε 
σύγκριση με το φάσμα επενδύσεων. 
Οι βαθμολογίες που συνδέονται με τα κριτήρια ΠΚΔ και το αποτύπωμα άνθρακα υπολογίζονται για κάθε εκδότη 
του επενδυτικού φάσματος. Στη συνέχεια, το χαρτοφυλάκιο διαρθρώνεται, έτσι ώστε να επιλεγούν οι καλύτεροι 
διαθέσιμοι τίτλοι, προκειμένου να επιτυγχάνονται συστηματικά οι ακόλουθοι στόχοι: 
• βαθμολογία ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου υψηλότερη από τη βαθμολογία ΠΚΔ του επενδυτικού φάσματος 

μετά τη διαγραφή τουλάχιστον του 20% των τίτλων με τη λιγότερο καλή αξιολόγηση και  
• αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου τουλάχιστον 50% χαμηλότερο από το αποτύπωμα άνθρακα 

του επενδυτικού φάσματος.  
Προκειμένου να καλυφθούν τα προωθούμενα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, το επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες 
με βαθμολογία ΠΚΔ και αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακά τους. 
Επιπλέον, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει σε: 
• εταιρείες που εμπίπτουν στο χαμηλότερο 10% των βαθμολογιών ΠΚΔ του επενδυτικού φάσματος, όπως 

αξιολογούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ που παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι, 
• εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς της BNP 

Paribas Asset Management, όπως παρατίθενται στο Βιβλίο I. 

- Europe Real Estate Securities 
- Global Real Estate Securities 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
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Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Νέα ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται 
από εταιρείες με βαθμολογία ΠΚΔ και αποτύπωμα άνθρακα που έχει αξιολογηθεί με εσωτερική αποκλειστική 
μεθοδολογία, όπως παρατίθεται στο Βιβλίο Ι. Η εσωτερική μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ, όπως παρατίθεται 
στο Βιβλίο Ι, δίνει μεγάλη έμφαση στον πυλώνα του περιβάλλοντος (τουλάχιστον 45% της συνολικής στάθμισης), 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους δείκτες μέτρησης της κλιματικής αλλαγής, ιδίως τη διαχείριση του φυσικού 
κλιματικού κινδύνου από τις εταιρείες, το ποσοστό πράσινων κτιρίων και επενδύσεων σε πράσινα κτίρια. 
Η μέση βαθμολογία ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλότερη από τη 
βαθμολογία του επενδυτικού φάσματός του. 
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Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Νέα ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» 

Sustainable Enhanced Bond 12M 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται 
από εκδότες με βαθμολογία ΠΚΔ και τουλάχιστον το 20% του επενδυτικού φάσματος, το οποίο συνίσταται σε 
ομόλογα που εκδίδονται από ιδιώτες εκδότες της ευρωζώνης με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1-3 ετών, αποκλείεται 
με βάση τις χαμηλές βαθμολογίες ΠΚΔ ή/και τον αποκλεισμό κλάδων. 
Οι ερευνητικοί αναλυτές για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI) επικεντρώνονται στα κριτήρια ΠΚΔ, δηλαδή 
τα περιβαλλοντικά (Π), τα κοινωνικά (Κ) και τα σχετικά με τη διακυβέρνηση (Δ) κριτήρια, χρησιμοποιώντας την 
προσέγγιση «Κορυφαία στην Κατηγορία» (Best-in-Class), προκειμένου να εντοπίζονται οι κορυφαίες εταιρείες 
στον κλάδο τους. Το επενδυτικό φάσμα αποτελείται από εταιρείες που σέβονται χρηματοοικονομικά και μη 
χρηματοοικονομικά φίλτρα, όπως η συμμόρφωση με πολιτικές του εκάστοτε τομέα σε σχέση με αμφιλεγόμενες 
δραστηριότητες· ο αποκλεισμός εταιρειών που επανειλημμένα παραβιάζουν τουλάχιστον μία από τις 10 αρχές 
του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, αποκλείοντας εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του 10% 
από αμφιλεγόμενες δραστηριότητες όπως το αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα όπλα, τα τυχερά παιχνίδια, η 
πορνογραφία· ο αποκλεισμός εταιρειών με τις χαμηλότερες βαθμολογίες για τις πρακτικές ΠΚΔ σε κάθε 
επιχειρηματικό κλάδο (διαγραφή των τελευταίων 3 δεκατημορίων στα κριτήρια ΠΚΔ). Όσον αφορά τις πρακτικές 
του εκδότη σε θέματα ΠΚΔ, η μέθοδος επιλογής μετοχών εφαρμόζεται από μια ομάδα αποκλειστικών αναλυτών, 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): παγκόσμια υπερθέρμανση και 
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απασχόληση και διαχείριση αναδιάρθρωσης, εργασιακά 
ατυχήματα, πολιτική κατάρτισης, αποδοχές, ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου από την ανώτερη 
διοίκηση. 
Όσον αφορά κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, μέσα που είναι εγγυημένα από κράτη* και αναπτυξιακές τράπεζες, 
οι ερευνητικοί αναλυτές SRI εφαρμόζουν ένα πρώτο φίλτρο δεοντολογικών κριτηρίων, όπως ο σεβασμός των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, η βιοποικιλότητα και η υγεία. Ένα δεύτερο φίλτρο που επικεντρώνεται σε κριτήρια 
ΠΚΔ (εκπαίδευση, καταπολέμηση των αποκλεισμών) καθώς και στην ανάλυση των δημόσιων θεσμών (ελευθερία 
του τύπου, καταπολέμηση της διαφθοράς), με χρήση της προσέγγισης «Κορυφαία στην κατηγορία» για τα κράτη 
μέλη, διαγράφει το 1/3 αυτών των χωρών. Διεξάγεται συγκεκριμένη ανάλυση για τον υπολογισμό της 
αποδοτικότητας της στήριξης που παρέχεται από αυτούς τους οργανισμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες. 
* Κράτος μέλος, μία ή περισσότερες από τις τοπικές αρχές του, τρίτη χώρα μέλος του ΟΟΣΑ, Βραζιλία, Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, Ινδία, Ρωσία, Σιγκαπούρη και Νότια Αφρική, ή ένας δημόσιος διεθνής φορέας στον οποίο 
ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
Η διαδικασία βαθμολόγησης ΠΚΔ διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια:  
1) Υπολογίζεται η ποσοτική βαθμολογία ΠΚΔ για κάθε εκδότη/χώρα με βάση τους δείκτες ΠΚΔ.  
2) Στη συνέχεια, ενδεχομένως να εξετάζονται κάποια ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με βασικά ζητήματα 
βιωσιμότητας. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να τροποποιήσει την αρχική βαθμολογία.  
3) Η νέα βαθμολογία ΠΚΔ μετατρέπεται σε αξιολόγηση, η οποία οδηγεί στις ακόλουθες συστάσεις: 

• Εκδότες με καλή βαθμολογία: Θετική σύσταση 
• Εκδότες με μέτρια βαθμολογία: Ουδέτερη σύσταση 
• Εκδότες με κακή βαθμολογία: Αρνητική σύσταση 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επενδύει μόνο σε εκδότες που διαθέτουν Θετική ή/και Ουδέτερη 
σύσταση. 

- Sustainable Euro Bond 
- Sustainable Euro Corporate Bond 
- Sustainable Global Corporate Bond 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται 
από εκδότες με βαθμολογία ΠΚΔ και τουλάχιστον 20% του επενδυτικού φάσματος αποκλείεται με βάση τις 
χαμηλές βαθμολογίες ΠΚΔ ή/και τον αποκλεισμό κλάδων. 
Η διαδικασία βαθμολόγησης ΠΚΔ διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια:  
1) Υπολογίζεται η ποσοτική βαθμολογία ΠΚΔ για κάθε εκδότη/χώρα με βάση τους δείκτες ΠΚΔ.  
2) Στη συνέχεια, ενδεχομένως να εξετάζονται κάποια ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με βασικά ζητήματα 
βιωσιμότητας. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να τροποποιήσει την αρχική βαθμολογία.  
3) Η νέα βαθμολογία ΠΚΔ μετατρέπεται σε αξιολόγηση, η οποία οδηγεί στις ακόλουθες συστάσεις: 

• Εκδότες με καλή βαθμολογία: Θετική σύσταση 
• Εκδότες με μέτρια βαθμολογία: Ουδέτερη σύσταση 
• Εκδότες με κακή βαθμολογία: Αρνητική σύσταση 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επενδύει μόνο σε εκδότες που διαθέτουν Θετική ή/και Ουδέτερη 
σύσταση. 
Η μέση βαθμολογία ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλότερη από τη 
βαθμολογία του επενδυτικού φάσματός του. 
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Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Νέα ενότητα «Πολιτική βιώσιμων επενδύσεων» 

- Sustainable Multi-Asset Stability 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια στην επενδυτική διαδικασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Sustainable Plus/Ενισχυμένα κριτήρια ΠΚΔ + θεματικά πεδία, όπως παρουσιάζεται στο Βιβλίο Ι. 
Το καλάθι μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επενδύει κυρίως άμεσα ή έμμεσα (μέσω κεφαλαίων, 
δηλαδή ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ ή ΔΑΚ) σε:  
• εταιρείες που παρέχουν προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών προκλήσεων και, συνεπώς, διευκολύνουν, για 
παράδειγμα, τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
(βιώσιμη θεματική προσέγγιση) και 

• εταιρείες που επιδεικνύουν ανώτερη κοινωνική ή/και περιβαλλοντική ευθύνη, ενώ παράλληλα 
εφαρμόζουν δυναμικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης στον τομέα δραστηριοποίησής τους. Αυτές 
οι εταιρείες επιλέγονται με βάση την προσέγγιση «Κορυφαία στην κατηγορία».  

Το καλάθι τίτλων σταθερού εισοδήματος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επενδύει κυρίως άμεσα ή 
έμμεσα (μέσω κεφαλαίων, δηλαδή ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ ή ΔΑΚ) σε: 
• εκδότες των οποίων οι πρακτικές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια που αξιολογούνται με βάση την προσέγγιση 
«Κορυφαία στην κατηγορία»,  

• πράσινα ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες, υπερεθνικούς κρατικούς φορείς, τοπικές οντότητες 
ή/και κυβερνήσεις για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων, 

• εκδότες που επιλέγονται βάσει της βιώσιμης θεματικής προσέγγισης (π.χ. κεφάλαια χωρίς ορυκτά 
καύσιμα).  

Προκειμένου να καλυφθούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και στόχοι, το επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα (μέσω κεφαλαίων, δηλαδή ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ ή ΔΑΚ) τουλάχιστον το 90% του 
ενεργητικού του (εξαιρούνται επενδύσεις σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) σε τίτλους που επιλέγονται με 
βάση την προσέγγιση «Κορυφαία στην κατηγορία» και τη βιώσιμη θεματική προσέγγιση.  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες συντακτικές αλλαγές για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 
ενημερωτικού δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 
Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. 
Εάν τα μερίδιά σας τηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους που 
ισχύουν για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών αυτού του είδους. 
Επισημαίνεται ότι στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία, το επίσημο μέσο 
ενημέρωσης όσον αφορά οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-
am.com. 
Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

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

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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