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Μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Επικαιροποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 
άρθρου: 
Άρθρο 16Α Επιπτώσεις μείωσης της αξίας κεφαλαιακών δραστηριοτήτων  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αναπροσαρμόσει την καθαρή αξία ενεργητικού προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τις επιπτώσεις μείωσης της αξίας κεφαλαιακών δραστηριοτήτων. 

Αυτή η αναπροσαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας τον μηχανισμό του 
καθορισμού τιμών διακύμανσης (Swing Pricing) που παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο 
της Εταιρείας, Βιβλίο 1, στο τέλος του κεφαλαίου «Καθαρή αξία ενεργητικού». 

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του Covid-19 και της ανάγκης αποφυγής φυσικής παρουσίας, 
αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατ' εξαίρεση με εκπροσώπηση των 
μεριδιούχων μέσω ψηφοφορίας διά πληρεξουσίου. 
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg, στη διεύθυνση 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, στο Μεγάλο 
Δουκάτο του Λουξεμβούργου. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 67-1 του Νόμου περί Εταιρειών της 10ης Αυγούστου 1915, όπως 
τροποποιήθηκε, η Συνέλευση των Μεριδιούχων μπορεί να λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις μόνο 
εάν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου της Εταιρείας και οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονται τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των έγκυρων ψήφων. 
Η εκπροσώπηση των μεριδιούχων που επιθυμούν να παραστούν στις Συνελεύσεις θα επιτραπεί 
κατόπιν επίδειξης εγγράφου ταυτοποίησής τους και του πιστοποιητικού δέσμευσης των 
μεριδίων τους. Η πρόθεση εκπροσώπησής τους θα πρέπει να γνωστοποιηθεί τουλάχιστον πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνέλευση. 
Το προσχέδιο του νέου Καταστατικού καθώς και το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και η πιο 
πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση διατίθενται από τους οργανισμούς που παρατίθενται στο 
ενημερωτικό δελτίο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


