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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων:
ΡίςΤΤ - Ευΐορε3ιι Εηυίιγ 5οΙοίοπ και ΡΙςΤΘΤ - ί2υεΞΙ ΕυΓορθ Ξυ5ΐαΙιιέΙθ ΕηυίΙίε5

λουξεμβούργο, 25 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Με την παρούσα ανακοινώνεται προς τους μεριδιούχους του Ρείθι — Ευτοριτι Ε4υίΙγ ΞθΙθεΤΙοιι (το
«Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και του Ρίει1 - ίυε1 ΕυΓορο 5υί3ίπ3Ν& Ε9υΊΊθ (το
<ιλιτορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ότι το διοικητικό συμβοϋλιο του Ρίε11 (το «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε να προβεί στη συγχώνευση του Απορροφώμενου
Επιμερους Αμοιβαιου Κεφαλαιο με το Απορροφων Επιμερους Αμοιβαιο Κεφάλαιο (συλλογικά αναφερομενα
ως τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια») (η ουνολικη διαδικασια Θα αναφερεται εφεξης ως η
«Συγχώνευση») Η ημερομηνια έναρξης ισχυος ης Συγχωνευσης Θα ειναι για την καΘαρη αξια ενεργητικου
που Θα υπολογιστεί στις 04 Μαιου 2021 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»)

Στην παρούσα επιστολή αναλύεται ο λόγος ης Συγχώνευσης, οι επιλογές σας, οι λεπτομέρειες ης
διαδικασίας και περαιτερω πληροφοριες οσον αφορά το Απορροφων Επιμερους Αμοιβαιο Κεφαλαιο

Ας σημειωθεί ότι η Συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει συγκεκριμένα φορολογικά έξοδα ανάλογα με τις
προσωπικές σας περιστάσεις και η φορολογική σας κατάσταση μπορεί να αλλάξει μετά η Συγχώνευση.
Μπορεί να Θέλετε να συμβουλευτείτε τον φορολογικό σύμβουλό σας όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχει η Συγχώνευση στη φορολογική σας κατάσταση και, εφόσον ιο επιθυμείτε, να ζητήσετε την εξαγορά
των μεριδίων σας, δωρεάν, οποτεδήποτε μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού ης καθαρής αξίας ενεργητικού
στις 26 Απριλίου 2021. Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με η Συγχώνευση,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ±352467171 7666.

Με εκτίμηση

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

ΞιιΖ2απε Β8Γ Βεποίι Β815Β&Γά

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η απόφαση ελήφθη με στόχο τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών Προϊόντων και προς Το
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων λόγω ης περιορισμένης εμπορικής δυνατότητας.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Οι Μεριδιούχοιτου Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν τις ακόλουθες τρεις επιλογές:

1. Καμία ενέργεια: θα γίνει αυτόματα ανταλλαγή των μεριδίων σας με μερίδια του Απορροφώντος
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς καμία χρέωση, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΡΙιιι-ΕιιΓορο3π ΕιιυίΙγ ΞιΙ&1ίοιι Ρίι:ί&Ι-ίιιε5ι Ευιυρε Ξυι3ιιτ35Ι& ΕηιιίίίοΞ

Τυπος Μεριδιων Ι Κωδικος ΙΝΙΝ Τυπος Μεριδιων 11ΤήιΝ.ιεΚΚ

ΗΙ 1151) 1111801890259 ΗΙ 1,151) 1112273155981

ΙάγΕΠΙΙ 1110953042735 ΙόγΕΟΙΙ 11)2273156013

Ι ΕΙ1Π 100155300493 Ι Ε1ΙΙ{ 1110144509550

11150 11)1801890176 11381) 192273156104

Ρ ιίγ Ε1311 1110208607589 Ρ ίγ Ε911 1130208609015

ΡΕ[111 190130731986 ΡΕ1311 190144509717

Ρ1150 1111801890333 Ρ1380 102273156286

ΚΕΙ3Η 1110130732109 ΚΕΙ)Κ 1130144510053

Ζ Ε1311 190258985240 Ζ ΕΙΙΚ 100258985596

2. Μετατροπή ης επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι ην Καταληκτική ‘Ωρα

παύσης συναλλαγών για το Απορροφώμενο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό
δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς χρέωση. Προτού ζητήσετε τη μετατροπή, σας καλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙ10) για κάθε
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προς το οποίο επιθυμείτε να γίνει η μετατροπή και, όσον αφορά
οποιαδήποτε Περαιτέρω πληροφορία, το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία είναι
διαθέσιμα στον ιστότοπο %ν νν.α$&οίιυ&ιιοπιοπΤ.ρίεΤθΤ ή από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

3. Εξαγορά ης επένδυσής σας, χωρίς χρέωση, μέχρι ην Καταληκτική ‘Ωρα παύσης συναλλαγών για το
Απορροφώμενο.

Απότην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
που δεν Θα έχουν Κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους Θα μπορούν να ασκήσουν τα

δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Μεριδιούχοιτου Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν δεν συμφωνείτε με η
Συγχώνευση, μπορείτε να ζητήσετε ην εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς χρέωση, έως την Καταληκτική ‘Ωρα
παύσης συναλλαγών γιατο Απορροφών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔ]ΟΥΧΟΥΣ 25 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΣΤΟΑΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ Από την ημερομηνία υπολογισμού ης
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΠΓΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καθαρής αξίας ενεργητικού στις 26

Μαρτίου 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ έως 1:00 μμ στις 26 Απριλίου 2021
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ‘Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
Ε1]ΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΜΗΚΠΚΗ ΩΡΑ
ΤΙΑΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΙΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ»)

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και 01 προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ έως 1:00 μμ στις 26 Απριλίου 2021.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ι<ΚΑΤΑΑΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ
ΙΙΑΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ»)

ΑΝΑΣΤΟΑΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Καμία αναστολή
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑίΟ

ΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΑΑΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η Ημερομηνία’Εναρξης Ισχύος
(«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ»)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ («ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΛΡΞΗΣ Η καθαρή αξία ενεργητικού υπολογίζεται
ΙΣΧΥΟΣ») στις 04 Μαιου 2021 η σε οιτοιονδηποτε

μεταγενέστερο χρόνο και ημερομηνία
που μπορεί να ορίσει το Διοικητικό
Συμβουλιο καιγνωστοποιησει εγγράφως
στους μερι&ούχους των Επιμέρους
Αμοιβαιων Κεφαλαιων

Κάθε μεριδιούχος του Απορροφώμενου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
λάβει ειδοποίηση που Θα επιβεβαιώνει
οτι (ι) πραγματοποιήθηκε η Συγχωνευση
και (ΙΙ) ολοκληρώθηκε ο αριθμός των
αντίστοιχων μεριδίων που κατέχουν στο
Απορροφων Επιμερους Αμοιβαιο
Κεφάλαιο μετά η Συγχώνευση το
αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες από ην
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Βασική διαφορά μεταξύ του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ κατωτέρω)

Ενώ το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
συνολικού ενεργητικού του/των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του σε μετοχές εταιρειών που
έχουν ην έδρα τους ή αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος ης δρασηριόητάς τους στην Ευρώπη, το
Απορροφων Επιμερους Αμοιβαιο Κεφαλαιο θα επενδυει τουλαχιστον τα δυο τριτα του συνολικου
ενεργητικου του/των συνολικων περιουσιακων στοιχειων του σε μετοχες εταιρειων που εχουν ην εδρα
τους και/ή αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης δρασηριόητάς τους στην Ευρώπη και Θα επιδιώκει να
επωφελείται από τις καλύτερες προοπτικές εταιρειών που εφαρμόζουν αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις
δραστηριότητές τους.

Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα καηγοριοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, Και είναι κατάλληλο μέσο για επενδυτές που επιδιώκουν την προώθηση περιβαλλοντικών
και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, ακολουθώντας ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε μια
ποσοτική διαδικασία, η οποία προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο ανάλογα με η χρηματοοικονομική
σταθερότητα, στόχος ης οποίας είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με ανώτερα χρηματοπιστωτικά
και βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Μείωση των μέγιστων αμοιβών διαχείρισης

Αύξηση ης μέγιστης αμοιβήςυπηρεσιών.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

οι ΟΣΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα των μεριδιούχων στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
παραμείνουν ως έχουν.

‘Ολα τα βασικά χαρακτηριστικά των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι κύριες μεταξύ τους διαφορές
παρατίθενται στον πίνακα ης ενότητας «Διαφορές μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων»

Διαδικασία πριν από τη Συγχωνευση
Κατα ην Ημερομηνια Εναρξης Ισχυος το συνολο του ενεργητικου και παΘητικου του Απορροφωμενου
Αμοιβαιου Κεφαλαιου θα μεταβιβαστει στο Απορροφων Αμοιβαιο Κεφαλαιο υπο μορφη συνεισφορας σε
ειδος του συνολου του ενεργητικου και παθητικου, ουμφωνα με το αρθρο 1 παραγραφος 2Ο σημειο α του
νομου ης Ι7ης Δεκεμβριου 2010 περι οργανισμων συλλογικων επενδυσεων οπως τροποποιηθηκε (ο
«Νόμος του 2010») Ολα τα χρέη του Απορροφωμενου Επιμερους Αμοιβαιου Κεφαλαιου Θα καταβληθουν
απο το Απορροφωμενο Επιμερους Αμοιβαιο Κεφαλαιο πριν από η Συγχωνευση και εχουν ηδη συσσωρευτει
στην καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατα το διαστημα πριν από η Συγχωνευση το χαρτοφυλακιο του Απορροφωμενου Επιμέρους Αμοιβαιου
Κεφαλαιου θα αναπροσαρμοστει ενόψει ης Συγχωνευσης Συνεπως η ουνεισφορα του Απορροφωμενου
Επιμερους Αμοιβαιου Κεφαλαιου στο Απορροφων Επιμερους Αμοιβαιο Κεφαλαιο μπορει να
πραγματοποιηθεί σε μερίδια και/ή σε διαθέσιμα. Τα έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με την
επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
επιβαρύνουν το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Μετά τη Συγχώνευση δεν Θα πραγματοποιηθεί καμία επανεξισορρόπηση του Απορροφώντος Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διάλυση του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα παύσει να υφίσταται ως συνέπεια ης Συγχώνευσης
και, ως εκ τούτου, Θα λυθεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

Σχέση ανταλλαγή ς
Η σχέση ανταλλαγής για η Συγχώνευση θαείναι ό δεκαδικά ψηφία και Θα καθοριστεί κατά την Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος (η «Ημερομηνία Σχέσης Ανταλλαγής»).

Η σχέση ανταλλαγής βασίζεται στηνκαθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που ισχύει εκείνη την ημέρα και
για τα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

Αόγω ης πιθανής διαφοράς στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο μεταξύ των σχετικών κατηγοριών
μεριδίων του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο και των σχετικών κατηγοριών μεριδίων του
Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων που θαλάβουν οι μεριδιούχοι του
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί
να διαφέρει από τον αριθμό που κατέχουν στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αλλάη αξία
ης συμμετοχης τους Θα ειναιη ιδια

Δαπάνη
Οποιεσδηποτε νομικες συμβουλευτικης η διοικητικες δαπανες που συνδεονται με η Συγχωνευση θα
επιβαρυνουν την εταιρεια διαχειρισης του Αμοιβαιου Κεφαλαιου δηλαδή την Ριετοί Α$5ο ΜαποετποιιΤ
(Ευτορα) 5 Α

Δημοσίευση ης Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος
Αυτες οι πληροφοριες Θα ειναι επισης διαθεσιμες στο κοινο εφοσον απαιτειται εκ του νομου σε αλλες
δικαιοδοσιες οπου διανεμονται μεριδια του Απορροφωντος Επιμερους Αμοιβαιου Κεφαλαιου

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατόπιν
αιηματος και παρέχονται δωρεαν στους μεριδιουχους των Επιμερους Αμοιβαίων Κεφαλαιων

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν ιγγυημένες αποδόσειςκιιι οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Το σχέδιο συγχώνευσης που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με η Συγχώνευση στα Αγγλικά (Το «Σχέδιο Συγχώνευσης»)

Μετά ην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η έκθεση του ανεξάρητου ελεγκτή, δηλαδή ης ΒθΙοίΙιε ΑυώΙ 3.
ι-Ι. η οποία επαληθεύει ην αξία του ενεργητικού και του παθητικού και ην ισχύουσα σχέση ανταλλαγής,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου του 2010

Το καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαιου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Στον πίνακα παρατίθεται σύγκριση των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων. Οι όροι θα έχουν ην ίδια έννοια με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι μεριδιούχοι παροτρύνονται να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και
το σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο
νν½τ½τ.&55οιιιι3π3ειιιοπτ.ρίετοιή από το εγγεγραμμένογραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

οι οΣΕκΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Ρίτ&1 — ΕΙΤΚΟΡΕΑΝ ΕίϋΙΤΥ ΞΕΙΔΕεΤΙΟΝ ΡΙ6ΤΕΤ ίΙ3Ε$Τ ΕΙ3ΙΙΟΡΕ ΞΙΙΞΤΑΙΝΑΒΕΕ
Ε13ΙΤΙΕ5

Επενδυτική Στόχος αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
πολιτικη Κεφαλαιου ειναι να προσφερει στους επενδυει τουλάχιστον τα δυο τριτα του
και στόχοι επενδυτές η δυνατότητα να συνολικού ενεργητικού του/των

επωφελουνται απο την αναπτυξη ης συνολικων περιουσιακων στοιχειων του
αγοράς ευρωπαϊκών μετοχών. σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα

Αυτο το Επιμερους Αμοιβαιο Κεφάλαιο Θα τους η/και αναπτυσσουν το κυριο μέρος

επενδύει επίσης σε τίτλους που ης δρασηριοτητας τους σην Ευρωπη.

διακινούνται στο ρωσικό χρηματιστήριο Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου
«ΙΙΤΞ Ξοά ΕΧε1ι&πθ». βασίζεται σε μια ποσοτική διαδικασία, η

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα οποία προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο

επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ανάλογα με η1 χρηματοσικονομικη

συνολικού ενεργητικού του/των σταθεροτητα, στοχος ης οποιας ειναι η

συνολικών περιουσιακών στοιχείων του δημιουργια ενός χαρτοφυλακιου με

σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα ανωτερα χρηματοπιστωτικα και βιωσιμα

τους στην Ευρωπη η αναπτυσσουν το χαρακηριστικα

κύριο μέρος ης δραστηριότητάς τους Η επενδυτική διαδικασία ενσωματώνει
στην Ευρώπη. παράγοντες Ε$6 βασισμένους σε

Το χαρτοφυλακιο Θα αποτελειται απο μια ιδιόκηη έρευνα ή έρευνα τριτων,

περιορισμενη επιλογή τιτλων με τις πιο προκειμενου να αξιολογουνται οι

ευνοϊκές προοπτικές, κατά την άποψη του επενδυτικοι κινδυνοι και οι επενδυτικές

διαχειριστή. ευκαιριες. Η αναλογια του χαρτοφυλακιου
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν Θα υπόκειται σε ανάλυση Ε86 είναι
επενδύει άνω του 10% του ενεργητικού τουλάχιστον 90% του καθαρού
του σε ομόλογα ή οποιονδήποτε άλλο ενεργητικού ή του αριθμού των
χρεωστικο τίτλο (συμπεριλαμβανομένων εκδοτών. Κατά την επιλογή των
των μετατρεψιμων ομολογων και των επενδύσεων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
προνομιουχων μετοχων), μεσα Κεφάλαιο υιοθετεί μια βέλτιστη
χρηματαγορας, παραγωγα μεσα η/και προσέγγιση κατηγορίας που επιδιώκει
δομημενα προιοντα που έχουν ως επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών με χαμηλό
υποκειμενο στοιχειο ενεργητικου η κίνδυνο ως προς η διατηρησιμόητα,
παρέχουν εκθεση σε ομολογα η αποφεύγοντας ταυτόχρονα εκείνους με
παρεμφερη χρεωστικο τιτλο και εντοκους υψηλό κίνδυνο ως προς τη
τίτλους. διαηρησιμόητα, μειώνοντας το

Κατ’ αναλογία, οι επενδύσεις σε επενδυτικό πλαίσιο τουλάχιστον κατά

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, 20%
που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τις Η στρατηγική αυτή εφαρμόζει μια
επενδυσεις στα προαναφερομενα πρόσθετη πολιτική αποκλεισμού όσον
στοιχεια ενεργητικου, εμπιπτουν επισης αφορά άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες και
στο οριο υψους 10% χωρες οι οποιες θεωρουνται ασυμβατες με
Η επενδυτικη διαδικασια ενσωματωνει την προσέγγιση ης ΡιεΤεί Α$5ε1
παραγοντες Ε8 βασισμενους σε Μοιιοοπιοιι1 για υπευθυνες επενδυσεις
ιδιοκηη ερευνα η ερευνα τριτων Για περαιτερω πληροφοριες ανατρεξτε
προκειμενου να αξιολογουνται οι στην πολιτικη μας περι υπευθυνων
επενδυτικοι κινδυνοι και οι επενδυτικες επενδυσεων στη διευθυνση
ευκαιριες Κατα την επιλογη των ½οΝ½’ 35ς81ω3Π8ΠΙ8Π1 ρκίεί
επενδυσεων του Επιμερους Αμοιβαιου
Κεφαλαιου μπορει να αγοράζονται και να
κρατουνται στο χαρτοφυλακιο του
Επιμέρους Αμοιβαιου Κεφαλαιου
χρεόγραφα εκδοτών με υψηλό κίνδυνο ως
προς η διατηρησιμόητα.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις Και Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντιΚές



- ΕΚΟΡΕΑΝ Εί»ΙΙΤΥ 5Ε1ΕΤ1ΟΝ ΡΙΤΕΤ - ΗΕΞΤ Ε11ΟΡΕ 5ΠΞΤΑΙΝΑΒΙΕ
Ε1ΙΠΤ!Ε5

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα διαηρεί ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο, το οποίο Θα αποτελείται γενικά από τίτλους εισηγμένων εταιρειών. Οι
εν λόγω Τίτλοι δύνανται να είναι κοινές ή προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμα
ομόλογα και, σε μικρότερο βαΘμό, τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών και δικαιώματα
προαίρεσης. Επιπλέον, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει
έως το 10% του καΘαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ,
συμπεριλαμβανομένων άλλων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 181 του Νόμου του 2010.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε δομη μένα προϊόντα,
όπως ομόλογα ή άλλες κινητές αξίες) των οποίων η απόδοση συνδέεται, για
παράδειγμα, με ην απόδοση ενός δείκη, κινητών αξιών ή ενός καλαθιού κινητών
αξιών ή ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε πιστοποιητικά
αποθεηρίου (όπωςΑΓ»{, ΒΚ, ΕΟΚ).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων
και Συμφωνίες Επαναγοράς και Αγοράς και Επαναπώλησης, προκειμένου να αυξάνει
το κεφάλαιο του ή το εισοδημά του ή να μειωνει τα σχετικά έξοδα ή τους κινδυνους

Το Επιμέρους Αμοιβαιο Κεφάλαιο δυναται να χρησιμοποιει τεχνικες και παραγωγα
μέσα, στο πλαίσιο ης αποτελεσματικής διαχείρισης και εντός των ορίων που
καθορίζονται στους επενδυτικούς περιορισμούς.

ΔείκηςΑναφοράς Μ861 ΕυΓορθ (ΕυΚ). Χρησιμοποιείται για η σύνθεση χαρτοφυλακίου, ην
παρακολουθηση του κινδυνου, τον στοχο και η μετρηση ης επιδοσης
Η επίδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να διαφέρει σημαντικά
από ην επίδοση του δείκη αναφοράς, επειδή ο Διαχειριστής διαθέτει σημαντική
διακριτική ευχέρεια απόκλισης ως προς ην επιλογή των τίτλων και ης στάθμισής
τους.

Ση σύνθεση του δείκη αναφοράς δεν
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες Ε56.

‘Εκθεση σε Το αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης σε Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
συμβάσεις Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων ανέρχεται αναμένεται νιτ διαθέτει έκθεση σε
ανταλλαγής στο 20% του καθαρού ενεργητικού του συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής
συνολικής Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. απόδοσης, Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων,
απόδοσης, Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν Συμφωνίες Επαναγοράς και Συμφωνίες
συναλλαγές Αγοράς και Επαναπώλησης.αναμένεται να διαθέτει έκθεση σε
δανεισμού τίτλων, συμβάσεις ανταλλαγής συνολικήςσυμφων[εςαγοράς απόδοσης, Συμφωνίες Επαναγοράς και
και επαναπώλησης Συμφωνίες Αγοράς και Επαναπώλησης.
και συμφωνίες
επαναγοράς

Περιορισμός βάσει Τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
του Γερμανικού θα επενδύεται σε φυσικές μετοχές (εξαιρουμένων πιστοποιητικών αποθεηρίου ΗΠΑ
Φορολογικού (ΑΟΚ), παγκόσμιων πιστοποιητικών αποθεηρίου (ΟΟΚ), παραγώγων και άλλων
Νόμου δανειακών τίτλων), οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Επενδύσεων

Προφίλ τυπικού Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι
ειτενδυτή επενδυτικό μέσο με ενεργή διαχείριση για ένα επενδυτικό μέσο με ενεργή

επενδυτές, οι οποίοι: διαχείριση για επενδυτές, οι οποίοι:

οι ΣΕΚλ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Ρί1 - ΕΙΙΚΟΡΕΑΝ Ε1»ΙΙΤΥ $Ε1ΕΤ1ΟΝ ΡΙεΤΕΤ - ί1ΙΕ5Τ ΕΙΠΙΟΡΕ $ΤΙΞΤΑΙΝΑΒΙΕ
ΕΟϋΙΤΙΕΞ

Επιθυμούν να επενδύουν σε Επιθυμούν να επενδύουν σε
μετοχές εταιρειών που έχουν την μετοχές εταιρειών που
έδρα τους στην Ευρώπη ή/και συμμετέχουν στον δείκτη Μ5Ι
αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης Ευεορο Ιπιίεχ, εντοπίζοντας τις
δραστηριότητάς τους στην κορυφαίες εταιρείες ανά κλάδο
Ευρώπη. που εφαρμόζουν τις αρχές

, . βιώσιμης ανάπτυξης.
Ειναι διατεθειμενοι να
αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις ης Επιδιώκουν την προώθηση
αγοραίας αξίας και, επομένως, περιβαλλοντικών και/ή
επιδεικνύουν χαμηλή αποστροφή κοινωνικών χαρακηριστικών,
ανάληψης κινδύνου. ακολουθώντας ορθές πρακτικές

διακυβέρνησης: Άρθρο 2.

> Είναι διατεθειμένοι να
αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις
της αγοραίας αξίας και,
επομένως, επιδεικνύουν χαμηλή
αποστροφή ανάληψης κινδύνου.

Διαχειριστής(-ές) ΡίεΙοι Α$5α1 Μοποειτιεπί Είτιιίιι1 ΡίςΙεΙ Μ$θ Μ3ιι3οιυειι ΙίπιίΙεΙ, ΡίεΙθΙ
Μ581 Μιιθπιθυ1 5.Α.

Μέθοδος Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων
διαχείρισης
κινδύνου

Ώρα παύσης Έως τις 1:00 μ.μ. κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης
συναλλαγών για
τη λήψη εντολών
εγγραφής και
εξαγοράς

Συχνότητα Η καθαρή αξία ενεργητικού Θα καθορίζεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα των Τραπεζών (η
υπολογισμού ης «Ημέρα Αποτίμησης»).
καθαρης αξιας Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε
ενεργητικου υπολογισμό ης καθαρής αξίας ενεργητικού ή να υπολογίσει μια καθαρή αξία

ενεργητικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαπραγμάτευσης λόγω
κλεισίματος μίας ή περισσότερων αγορών, στις οποίες επενδύει το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή/και τις οποίες χρησιμοποιεί για την αποτίμηση σημαντικού
μέρους των στοιχείων ενεργητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της

εταιρείας½1ν%ν.35513113θι11οΠ1ρί1.

Ημέρα Ο υπολογισμός και η δημοσίευση ης καθαρής αξίας υπολογισμού σε μια Ημέρα
Υπολογισμού Αποτίμησης Θα πραγματοποιούνται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης (η

«Ημέρα Υπολογισμού»).

Ημερομηνία Εντός 2 Εργάσιμων Ημερών μετά την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης.
πληρωμής (ν1θυτ)
για εγγραφές και
εξαγορές

Νόμισμα ΕΙ3Κ

511Ι1 ό

οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις Και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Ρ1ς181 - ΕΙΙΚΟΡΕΑΝ ΕυΙΤΥ 3ΕΙΕίΤ1ΟΝ Ρ1ΤΕΤ ιυΕτ ΕΙΜΙΟΡΕ ΞΠ5ΤΑΙΝΑΒΙΕ
ΕίΙΗΤΙΕΞ

Αρχικό ελάχιστο 1: Ευ1 1 εκ. Ι Ευ1{ Ι εκ.
ποσό εγγραφής Α: Ανατρέξτε στο Α: Ανατρέξτε στο

νιν.ΞοΤπι3ιιθιπθπι.ρίειθ

Ρ:- Ρ:

Ι
Ζ:

Μέγιστες αμοιβές 1: 0,90% 1: 0,65%
διαχείρισης Α: 0,90% Α: 0,65%

Ρ 1,80% Ρ: 1,20%

11: 2,50% Κ: 1,80%

Ζ:0% Ζ:0%

Μέγιστες αμοιβές 1: 0,40% 1: 0,45%
εξυπηρέησης (1) Α: 0,40% Α: 0,45%

Ρ: 0,40% Ρ: 0,45%

11: 0,40% Κ: 0,45%

Ζ: 0,40% Ζ: 0,45%

Μέγιστα τέλη 1: 0,30% 1: 0,30%
Τράπεζας Α: 0,30% Α: 0,30%
Θεματοφυλακής Ρ: 0,30% Ρ: 0,30%

11: 0,30% 11: 0,30%
Ζ: 0,30% Ζ: 0,30%

(1) Για τις αντισταθμισμενες κατηγοριες μεριδιων ισχυει προσθετη αμοιβη 5 μοναδων βασης

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις Και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν Τις μελλοντικές


