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30 Μαρτίου 2021 

Αγαπητέ επενδυτή, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές στα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια 
που ενσωματώθηκαν στην επικαιροποίηση του ενημερωτικού δελτίου του Μαρτίου 2021 (το 
«Ενημερωτικό δελτίο»). 

1. Βελτιωμένες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις
σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) επενδύσεις, τις βιώσιμες επενδύσεις και τις επενδύσεις
θετικού αντικτύπου για:

• M&G (Lux) Climate Solutions Fund

• M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

• M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

• M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

• M&G (Lux) Global Select Fund

• M&G (Lux) Pan European Select Fund

• M&G (Lux) Positive Impact Fund

• M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
(έκαστο «αμοιβαίο κεφάλαιο», συλλογικά τα «αμοιβαία κεφάλαια»), όλα τα επιμέρους
αμοιβαία κεφάλαια της M&G (Lux) Investment Funds 1

2. Αλλαγές της επενδυτικής πολιτικής για το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable
Allocation Fund

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των αμοιβαίων 
κεφαλαίων και στους τύπους στοιχείων ενεργητικού που επιτρέπεται να κατέχουν. Οι 
συνολικές κατανομές στοιχείων ενεργητικού και τα προφίλ κινδύνου των αμοιβαίων 
κεφαλαίων δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία 
ενέργεια. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



1. Βελτιωμένες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις ΠΚΔ επενδύσεις, τις βιώσιμες 
επενδύσεις και τις επενδύσεις θετικού αντικτύπου 
 
Ιστορικό 
Νέες και βελτιωμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια εισήχθησαν στο ενημερωτικό 
δελτίο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δύο νέων κανονισμών που τέθηκαν σε 
ισχύ στις 10 Μαρτίου 2021: 
 

• του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

• της πολιτικής θέσεων-συστάσεων υπ’ αριθ. 2020-03 της Αρχής Χρηματοπιστωτικών 
Αγορών της Γαλλίας (Autorité des Marchés financiers – AMF, γαλλική ρυθμιστική αρχή) 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν στους επενδυτές τα ΠΚΔ αμοιβαία 
κεφάλαια που διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας. 

 
Στόχος αυτών των νέων κανονισμών είναι: 

• να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά των αμοιβαίων 
κεφαλαίων που γνωστοποιούνται στους επενδυτές είναι σαφείς, ακριβείς και μη 
παραπλανητικές, 

• να παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον βαθμό βιωσιμότητας των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω της θέσπισης καθορισμένων απαιτήσεων 
γνωστοποίησης για τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

• να αποτρέπεται ο κίνδυνος παραπλάνησης για περιβαλλοντικά θέματα (greenwashing). Η 
παραπλάνηση για περιβαλλοντικά θέματα (greenwashing) προκύπτει όταν μια επιχείρηση 
προβαίνει σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρακτικές, 
επιδόσεις ή προϊόντα, ώστε να φαίνονται περισσότερο βιώσιμα και συμμορφούμενα με 
δεοντολογικές αρχές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν 
την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με την εξέταση μη 
χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών από ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο (π.χ. 
ΠΚΔ κριτήρια, όπως οι υπεύθυνες, βιώσιμες επενδύσεις βάσει δεοντολογικών αρχών ή οι 
επενδύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα) ανάλογη με την πραγματική συνεκτίμηση 
αυτών των παραγόντων. 

 
Οι νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης θα διευκολύνουν τους επενδυτές: 

• να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι ΠΚΔ παράγοντες και οι παράγοντες βιωσιμότητας 
ενσωματώνονται στην επενδυτική στρατηγική ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και να 
αξιολογούν τον βαθμό βιωσιμότητάς του και 

• να υποβάλλουν σε σύγκριση τα ΠΚΔ κριτήρια των διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων. 
 
 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
 



Ποιες αλλαγές έχουμε κάνει στα αμοιβαία κεφάλαια; 
Έχουμε ενημερώσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου για κάθε 
αμοιβαίο κεφάλαιο, προκειμένου να βελτιώσουμε τις σχετικές με τα ΠΚΔ κριτήρια 
γνωστοποιήσεις ως εξής: 
 

• Τροποποιήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τους επενδυτικούς στόχους, τις επενδυτικές 
πολιτικές και τις επενδυτικές στρατηγικές των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα: 
- Επενδυτικός στόχος: βελτιώσεις των γνωστοποιήσεων σχετικά με τα μη 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια στους 
επενδυτές. 

- Επενδυτική πολιτική: εισαγωγή τύπων ΠΚΔ εξαιρέσεων που κατηγοριοποιούν τις 
επενδύσεις που αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου 
σύμφωνα με συγκεκριμένες εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες, τομείς ή/και αξίες. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ΠΚΔ εξαιρέσεις που ισχύουν για κάθε 
αμοιβαίο κεφάλαιο διατίθενται στους επενδυτές μέσω ενός ξεχωριστού εγγράφου με 
τίτλο «ΠΚΔ κριτήρια» που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G.  

- Επενδυτική στρατηγική: προκειμένου να συμπληρωθούν οι πληροφορίες της γενικής 
επενδυτικής προσέγγισης, προστίθεται μια νέα ενότητα που φέρει τον τίτλο 
«Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση», η οποία περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση 
κάθε ΠΚΔ αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της προσέγγισής του για υπεύθυνες 
επενδύσεις. 

• Εισαγωγή νέας ενότητας «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» για την παροχή 
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το πού μπορούν να βρουν οι επενδυτές, στη 
διαδικτυακή τοποθεσία της M&G, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και εκθέσεις σχετικά με τον μη χρηματοοικονομικό στόχο 
ή/και τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά. 

• Τροποποίηση της περιγραφής της ενότητας «Προφίλ τυπικού επενδυτή» για ορισμένα 
αμοιβαία κεφάλαια, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές. 

• Προσθήκη νέου Παραρτήματος 1 στο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Ενσωμάτωση και 
προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση». Το παρόν παράρτημα 
παρέχει βασικούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται, όταν γίνεται αναφορά στις 
προσεγγίσεις για υπεύθυνη επένδυση στις συμπληρωματικές πληροφορίες του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Σε αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των 
«Αμοιβαίων κεφαλαίων Planet+», τα οποία αποτελούν το φάσμα των αμοιβαίων 
κεφαλαίων της M&G που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα. Τα αμοιβαία κεφάλαια 
κατατάσσονται στις κατηγορίες ESG+, Sustainable ή Impact. 

 
συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

 
 
 
 



2. Αλλαγές της επενδυτικής πολιτικής για το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable 
Allocation Fund 
 
Επίσης, προχωρήσαμε σε μια πρόσθετη αλλαγή στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου 
κεφαλαίου M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, με στόχο την αύξηση του ποσοστού του 
χαρτοφυλακίου του που μπορεί να κατέχει στοιχεία ενεργητικού «θετικού αντικτύπου». Τα εν 
λόγω στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας τις 
μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως. 
 
Σύμφωνα με την τρέχουσα επενδυτική πολιτική, το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable 
Allocation Fund πρέπει να επενδύει μεταξύ 10% και 30% του χαρτοφυλακίου του σε στοιχεία 
ενεργητικού θετικού αντικτύπου. Αρχής γενομένης την 30ή Απριλίου 2021, η ελάχιστη έκθεση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού θα αυξηθεί σε 20% και, μολονότι θα 
αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα μεταξύ 20% και 50% του χαρτοφυλακίου του, δεν θα υπάρχει 
πλέον ανώτατο όριο στο ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού θετικού αντικτύπου που μπορεί να 
κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο.  
 
Η έκδοση στοιχείων ενεργητικού θετικού αντικτύπου έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη 
λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, επεκτείνοντας σημαντικά το επενδυτικό φάσμα για τα εν 
λόγω στοιχεία ενεργητικού. Η αλλαγή θα παράσχει στον διαχειριστή επενδύσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου την ευελιξία να προβαίνει σε μεγαλύτερη χρήση αυτού του διευρυνόμενου φάσματος 
επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα αυξήσουν τις δυνατότητες του αμοιβαίου 
κεφαλαίου για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του. 
 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα σχετικά αμοιβαία κεφάλαια και τις παραπάνω αλλαγές, 
ανατρέξτε στο Παράρτημα και στην πλήρη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου. 
 
Δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές 
Όλες οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές θα βαρύνουν την M&G. 
 
Πραγματοποίηση αλλαγών στην επένδυσή σας 
Μπορείτε να προβείτε σε πώληση της επένδυσής σας ή σε μετατροπή της σε άλλο αμοιβαίο 
κεφάλαιο της Εταιρείας ή του αμοιβαίου κεφαλαίου της M&G, χωρίς επιβάρυνση, οποιαδήποτε 
στιγμή πριν ή μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μας. 
 

 
συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

 
 
 
 
 



Για περισσότερες πληροφορίες 
Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν ή για περαιτέρω 
πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συνήθη εκπρόσωπο της M&G ή, για 
επιχειρησιακά ερωτήματα, με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmandg@rbc.com. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Για τη δική σας ασφάλεια και 
για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να καταγράφουμε και να 
παρακολουθούμε τις τηλεφωνικές κλήσεις.  

 
Επισημαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Αν δεν είστε 
βέβαιοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές μπορεί να σας επηρεάσουν, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
 
Με εκτίμηση, 

 
 

Laurence Mumford 
Πρόεδρος, M&G (Lux) Investment Funds 1 
 

Εσωκλείεται: Σύγκριση της προηγούμενης και της νέας διατύπωσης των γνωστοποιήσεων του 

ενημερωτικού δελτίου των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η επενδυτική πολιτική του 

αμοιβαίου κεφαλαίου M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund που θα τεθεί σε ισχύ από τις 30 

Απριλίου 2021. 
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Παράρτημα 

Λεπτομέρειες για τις αλλαγές που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) επενδύσεις, τις βιώσιμες επενδύσεις και τις επενδύσεις θετικού αντικτύπου των 

αμοιβαίων κεφαλαίων 
Πρόσθετες αλλαγές στην αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής για το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) 

Sustainable Allocation Fund 

Η επικαιροποιημένη διατύπωση που παρατίθεται παρακάτω αντικατοπτρίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της 
Εταιρείας που ισχύει από τον Μάρτιο του 2021. Η πρόσθετη αλλαγή στο αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) 
Sustainable Allocation Fund θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2021. 

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διατύπωση διαφέρει από τη διατύπωση στα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 
ενημερωτικό δελτίο περιγράφει το πλήρες εύρος των εργαλείων που διαθέτει ο διαχειριστής του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και τους περιορισμούς εντός των οποίων πρέπει να λειτουργεί, ενώ οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παρέχουν συντομότερη 
περιγραφή. Τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που βασίζονται στους νέους 
επενδυτικούς στόχους, τις επενδυτικές πολιτικές και τις επενδυτικές στρατηγικές θα είναι διαθέσιμα στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.mandg.com. 

Λάβετε υπόψη ότι η αρχική διατύπωση (στα αγγλικά) των γνωστοποιήσεων του ενημερωτικού δελτίου του 
αμοιβαίου κεφαλαίου που περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη, νομικά έγκυρη έκδοση του αγγλικού 
ενημερωτικού δελτίου, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα 
[Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)], θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύει 
οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής της διατύπωσης. 

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το κέντρο αμοιβαίων κεφαλαίων μας στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.mandg.com, για να συγκρίνετε τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σας έναντι των επιδόσεων 
του συγκρίσιμου δείκτη αγοράς, όπου χρειάζεται. 

Περιεχόμενα 

 M&G (Lux) Climate Solutions Fund σελ. 2 

 M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund σελ. 7 

 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund σελ. 11 

 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund σελ. 15 

 M&G (Lux) Global Select Fund σελ. 19 

 M&G (Lux) Pan European Select Fund σελ. 23 

 M&G (Lux) Positive Impact Fund σελ. 27 

 M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund σελ. 32 
(συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής πολιτικής 

 που τίθεται σε ισχύ από τις 30 Απριλίου 2021) σελ. 36 
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 M&G (Lux) Climate Solutions Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι: 

• Να επενδύει σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για την πρόκληση που απορρέει από την
κλιματική αλλαγή και

• Να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα) σε σύγκριση με 
εκείνη της παγκόσμιας αγοράς μετοχών σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε ετών.

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 
• Χρηματοοικονομικός στόχος: να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (αύξηση κεφαλαίου

και εισόδημα) σε σύγκριση με εκείνη της παγκόσμιας αγοράς μετοχών σε οποιοδήποτε
διάστημα πέντε ετών και

• Στόχος αντικτύπου: να επενδύει σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για την πρόκληση που
απορρέει από την κλιματική αλλαγή. 

Επενδυτική πολιτική  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους και μέσα που σχετίζονται με μετοχές εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν την έδρα τους, έχουν συσταθεί ή είναι εισηγμένες σε 
οποιαδήποτε ανεπτυγμένη αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα συγκεντρωμένο 
χαρτοφυλάκιο και κατά κανόνα διατηρεί λιγότερες από 40 μετοχές. 

Όλοι οι μετοχικοί τίτλοι και τα μέσα που σχετίζονται με μετοχές υπόκεινται σε αξιολόγηση και 
μέτρηση της ικανότητας παροχής λύσεων για την πρόκληση που απορρέει από την κλιματική 
αλλαγή και δημιουργίας χρηματοοικονομικών αποδόσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
εταιρείας με τη χρήση της αποκλειστικής μεθόδου αξιολόγησης αντικτύπου της M&G. Η 
αξιολόγηση αυτή επικεντρώνεται σε τρία κριτήρια: 

• Επενδυτικά διαπιστευτήρια: η ποιότητα και η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου
της εταιρείας και η ικανότητά της να παράγει βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις,

• Σκοπός: ο σκοπός της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από την εναρμόνιση της δήλωσης
αποστολής της με τις εταιρικές της δράσεις και τη στρατηγική και

• Αντίκτυπος: η κλίμακα του καθαρού κλιματικού αντικτύπου και η πρόοδος της εταιρείας όσον
αφορά την αντιμετώπιση της πρόκλησης που απορρέει από την κλιματική αλλαγή. 

Για να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία αξιολόγησης, οι επενδύσεις που θεωρείται ότι έρχονται σε 
σύγκρουση με τον στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύει σε εταιρείες που θα προσφέρουν 
λύσεις στην κλιματική αλλαγή αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα. Κατά την εξέταση της 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, το αμοιβαίο κεφάλαιο αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν στην 
εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θερμότητας, πετρελαίου και φυσικού αερίου και εκείνες που 
χρησιμοποιούν ή/και παράγουν τεχνολογίες υδραυλικής ρωγμάτωσης. Κατά την εξέταση της 
παραγωγής ενέργειας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει τη διακριτική ευχέρεια να επενδύει σε 
εταιρείες με περιορισμένη έκθεση στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, οι οποίες, 
ωστόσο, έχουν ηγετική θέση ή συμμετέχουν σημαντικά στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη  

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους και μέσα που σχετίζονται με μετοχές εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν την έδρα τους, έχουν συσταθεί ή είναι εισηγμένες σε 
οποιαδήποτε ανεπτυγμένη αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα συγκεντρωμένο 
χαρτοφυλάκιο και κατά κανόνα διατηρεί λιγότερες από 40 μετοχές. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια 
αντικτύπου.  
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία,
την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια
αντικτύπου. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων αντικτύπου, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα 
«Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. 
Όλοι οι μετοχικοί τίτλοι και τα μέσα που σχετίζονται με μετοχές υπόκεινται σε αξιολόγηση και 
μέτρηση της ικανότητας παροχής λύσεων για την πρόκληση που απορρέει από την κλιματική 
αλλαγή και δημιουργίας χρηματοοικονομικών αποδόσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
εταιρείας με τη χρήση της μεθόδου αξιολόγησης αντικτύπου της M&G. Η εν λόγω μέθοδος 
αξιολόγησης αντικτύπου περιλαμβάνει μια διαδικασία βαθμολόγησης η οποία επικεντρώνεται σε 
τρία κριτήρια: 
• Επενδυτικά διαπιστευτήρια: η ποιότητα και η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου

της εταιρείας και η ικανότητά της να παράγει βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις,
(συνέχεια) 
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οικονομία. Για να καθορίσει αν μια εταιρεία πληροί αυτό το όριο, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
 εξετάζει τα έσοδα της εταιρείας από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, παράλληλα 
με την εκτίμηση των δεσμεύσεων απανθρακοποίησης. Για να θεωρηθούν ικανές προς ένταξη, οι 
εταιρείες αυτές πρέπει να αντλούν λιγότερο από: 

• το 25% των εσόδων τους από την παραγωγή ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή 
• το 10% των εσόδων τους από την παραγωγή ενέργειας με βάση τον άνθρακα.

Επιπλέον, αποκλείονται: 

• Εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά
δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

• Εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων καπνού, οινοπνευματωδών,
ψυχαγωγίας ενηλίκων, αμφιλεγόμενων όπλων, πυρηνικής ενέργειας, την πραγματοποίηση
δοκιμών σε ζώα για μη ιατρικούς σκοπούς και την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών,

• Εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από την παραγωγή όπλων ή
γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών και

• Εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από τη διανομή προϊόντων
καπνού. 

Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί τη μέθοδο αξιολόγησης αντικτύπου για 
τον προσδιορισμό των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν εντός του υπόλοιπου επενδυτικού 
φάσματος. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους και σε μέσα που 
σχετίζονται με μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους, έχουν συσταθεί ή είναι εισηγμένες σε 
αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των 
προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect έως 
και 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του. Οι εν λόγω μετοχικοί τίτλοι και τα μέσα που 
σχετίζονται με μετοχές υπόκεινται επίσης στη μέθοδο αξιολόγησης αντικτύπου και στις ανωτέρω 
εξαιρέσεις. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έμμεσα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων (δηλαδή 
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G) και μπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, όπως ομόλογα μικρής διάρκειας και μέσα 
της χρηματαγοράς για διαχείριση ρευστότητας, σε μετρητά και σε στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. 

• Σκοπός: ο σκοπός της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από την εναρμόνιση της δήλωσης
αποστολής της με τις εταιρικές της δράσεις και τη στρατηγική και

• Αντίκτυπος: η κλίμακα του καθαρού κλιματικού αντικτύπου και η πρόοδος της εταιρείας όσον
αφορά την αντιμετώπιση της πρόκλησης που απορρέει από την κλιματική αλλαγή. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους και σε μέσα που 
σχετίζονται με μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους, έχουν συσταθεί ή είναι εισηγμένες σε 
αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των 
προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect έως 
και 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του. Οι εν λόγω μετοχικοί τίτλοι και τα μέσα που 
σχετίζονται με μετοχές υπόκεινται επίσης στη μέθοδο αξιολόγησης αντικτύπου και στις ανωτέρω 
εξαιρέσεις. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έμμεσα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων (δηλαδή 
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G) και μπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, όπως ομόλογα μικρής διάρκειας και μέσα 
της χρηματαγοράς για διαχείριση ρευστότητας, σε μετρητά και σε στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash).  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. 
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Επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών, 
επενδύοντας μακροπρόθεσμα σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις στην πρόκληση που απορρέει 
από την κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με μια χρηματοοικονομική απόδοση, χρησιμοποιώντας 
μια αυστηρή διαδικασία επιλογής μετοχών. Οι παράμετροι βιωσιμότητας και αντικτύπου έχουν 
θεμελιώδη σημασία για τον προσδιορισμό του επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου 
και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τρεις κατηγορίες εταιρειών που προσφέρουν λύσεις για το 
κλίμα: 

• «Πρωτοπόροι», οι λύσεις των οποίων έχουν μετασχηματιστική επίδραση στην πρόκληση που
απορρέει από την κλιματική αλλαγή,

• «Καταλύτες», εταιρείες που παρέχουν σε άλλους τα εργαλεία για την εξεύρεση λύσεων στην
πρόκληση που απορρέει από την κλιματική αλλαγή και

• «Ηγέτες», εταιρείες που ηγούνται της ανάπτυξης λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται. 

Η επένδυση σε αυτές τις κατηγορίες παρέχει διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων και ωριμότητας των 
επιχειρηματικών μοντέλων. Ο κίνδυνος εντός του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου 
διαφοροποιείται περαιτέρω μέσα από την εξισορρόπηση των επενδύσεων σε εταιρείες που 
σημειώνουν σχετικά προβλέψιμα και σταθερά κέρδη ανεξάρτητα από την κατάσταση της 
συνολικής οικονομίας, με εκείνες που είναι πιο ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων υιοθετεί το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και επενδύει σε εταιρείες που επικεντρώνονται σε τομείς όπως η καθαρή 
ενέργεια, η πράσινη τεχνολογία και η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας. 

Η συνεργασία του Διαχειριστή Επενδύσεων με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο έχει θεμελιώδη σημασία για την επενδυτική προσέγγιση, με στόχο τη στήριξη και τον 
επηρεασμό της συμβολής τους στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων που 
εφαρμόζονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: 

https://www.mandg.lu/investment-professionals/-
/media/Literature/Europe/International%20English/mandg-lux-climate-solutions-fund-esg-
policy-and-process.pdf 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών, 
επενδύοντας μακροπρόθεσμα σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις στην πρόκληση που απορρέει 
από την κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με μια χρηματοοικονομική απόδοση, χρησιμοποιώντας 
μια αυστηρή διαδικασία επιλογής μετοχών.  
Οι παράμετροι βιωσιμότητας και επενδυτικού αντικτύπου είναι θεμελιώδεις για τον προσδιορισμό 
του επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
μοντέλων.  
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική. 
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προσδιορίζει τις εταιρείες που θεωρούνται

κατάλληλες για περαιτέρω ανάλυση. Στο πλαίσιο της μεθόδου εκτίμησης αντικτύπου της
M&G, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει και βαθμολογεί αυτές τις εταιρείες για να
αξιολογήσει την καταλληλότητά τους για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η μέθοδος αξιολόγησης
αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας βαθμολόγησης που εφαρμόζει ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων, περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και
κριτηρίων αντικτύπου. Οι υπόλοιπες εταιρείες συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο
παρακολούθησης εταιρειών που προσφέρουν λύσεις για το κλίμα, οι οποίες μπορούν να 
αγοραστούν.

3. Από αυτό το πιο περιορισμένο επενδυτικό φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για να εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και
τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει τα καταλληλότερα στοιχεία ενεργητικού από τον κατάλογο 
παρακολούθησης για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τους τίτλους που θεωρεί ότι θα 
έχουν τις καλύτερες προοπτικές, διαφοροποιημένο σε τομείς αντικτύπου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Επενδύει σε εταιρείες που επικεντρώνονται σε τομείς αντικτύπου οι οποίοι 
σχετίζονται με βιώσιμες επενδύσεις και συμβάλλουν σε έναν περιβαλλοντικό στόχο (όπως η 
καθαρή ενέργεια, η πράσινη τεχνολογία και η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας). Οι 
επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επηρεάζουν αρνητικά κανέναν από τους στόχους 
αυτούς σε σημαντικό βαθμό. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τρεις κατηγορίες εταιρειών που προσφέρουν λύσεις για το 
κλίμα: 
• «Πρωτοπόροι», οι λύσεις των οποίων έχουν μετασχηματιστική επίδραση στην πρόκληση που

απορρέει από την κλιματική αλλαγή,
• «Καταλύτες», εταιρείεςπου παρέχουν σε άλλους τα εργαλεία για την εξεύρεση λύσεων στην

πρόκληση που απορρέει από την κλιματική αλλαγή και
(συνέχεια) 
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• «Ηγέτες», εταιρείες που ηγούνται της ανάπτυξης λύσεων για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται. 

Η επένδυση σε αυτές τις κατηγορίες παρέχει διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων και ωριμότητας των 
επιχειρηματικών μοντέλων. Ο κίνδυνος εντός του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου 
διαφοροποιείται περαιτέρω μέσα από την εξισορρόπηση των επενδύσεων σε εταιρείες που 
σημειώνουν σχετικά προβλέψιμα και σταθερά κέρδη ανεξάρτητα από την κατάσταση της 
συνολικής οικονομίας, με εκείνες που είναι πιο ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο. 
Η συνεργασία του Διαχειριστή Επενδύσεων με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο έχει θεμελιώδη σημασία για την επενδυτική προσέγγιση, με στόχο τη στήριξη και τον 
επηρεασμό της συμβολής τους στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία Planet+ / Impact.
• Τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια αντικτύπου αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα

του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%. 
• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια και

στα κριτήρια αντικτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής ανάλυσης
από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως εξηγείται στο
έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων αντικτύπου, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η
διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που είναι
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες
επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Climate Solutions

Fund – ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου» που περιλαμβάνει την προσέγγιση εξαιρέσεων
του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Ετήσια έκθεση επιπτώσεων που παρέχει αξιολόγηση του στόχου αντικτύπου του αμοιβαίου
κεφαλαίου. 

• Κάθε άλλη περιοδική έκθεση σχετικά με τον στόχο αντικτύπου του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς  

MSCI World Net Return Index 

(συνέχεια) 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI World Net Return Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι  

(συνέχεια) 
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Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρηματοοικονομικό στόχο 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μέτρηση των 
επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει περιορισμούς στη συγκρότηση του 
χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Ετήσια έκθεση επιπτώσεων θα δημοσιεύεται παρέχοντας αξιολόγηση του μη χρηματοοικονομικού 
στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία 
της M&G, στην ενότητα «Βιβλιογραφία» του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρηματοοικονομικό 
στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει περιορισμούς στη 
συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια και 
τα κριτήρια αντικτύπου. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών 
εταιρειών οπουδήποτε στον κόσμο, με στόχο την παροχή λύσεων στην πρόκληση που απορρέει 
από την κλιματική αλλαγή. 

Οι κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών 
εταιρειών οπουδήποτε στον κόσμο, με στόχο την παροχή λύσεων στην πρόκληση που απορρέει 
από την κλιματική αλλαγή. 
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τους στόχους του. Οι 
κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή υψηλότερης συνολικής απόδοσης (του 
συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου) σε σχέση με εκείνη των αγορών εταιρικών 
ομολόγων σε αναδυόμενες αγορές σε οποιοδήποτε διάστημα τριών ετών. 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή υψηλότερης συνολικής απόδοσης (του 
συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου) σε σχέση με εκείνη των αγορών εταιρικών 
ομολόγων σε αναδυόμενες αγορές σε οποιοδήποτε διάστημα τριών ετών, εφαρμόζοντας 
παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρείες και οιονεί κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
συσταθεί, εδρεύουν ή ασκούν το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε 
αναδυόμενες αγορές, και που εκφράζονται σε σταθερό νόμισμα.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή καλύπτονται από 
εγγύηση κυβερνήσεων αναδυόμενων αγορών ή υπηρεσιών τους, τοπικών αρχών, δημόσιων αρχών 
και υπερεθνικών οργανισμών, καθώς και σε άλλα χρεόγραφα που εκφράζονται σε οποιοδήποτε 
νόμισμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market). 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των επενδύσεων και το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε χρεόγραφα 
κάτω του επενδυτικού βαθμού και χωρίς αξιολόγηση.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά 
με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 
πληροφοριών τρίτων ή/και αποκλειστικών αναλύσεων χαρακτηριστικών ΠΚΔ. 

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την εξαίρεση τίτλων που εκδίδονται, ενδεικτικά, από: 

• εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το
περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

• εταιρείες που αντλούν έσοδα από τους τομείς της άμυνας και των όπλων και
• εταιρείες που αντλούν έσοδα άνω του 5% στην περίπτωση παραγωγών και άνω του 10% στην

περίπτωση διανομέων, από τους ακόλουθους κλάδους: προϊόντα καπνού, οινοπνευματώδη,
ψυχαγωγία ενηλίκων, τυχερά παιχνίδια, πυρηνική ενέργεια ή θερμικό άνθρακα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρείες και οιονεί κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
συσταθεί, εδρεύουν ή ασκούν το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 
σε αναδυόμενες αγορές, και που εκφράζονται σε σταθερό νόμισμα.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή καλύπτονται από 
εγγύηση κυβερνήσεων αναδυόμενων αγορών ή υπηρεσιών τους, τοπικών αρχών, δημόσιων 
αρχών και υπερεθνικών οργανισμών, καθώς και σε άλλα χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται 
σε γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market). 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των επενδύσεων και το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε χρεόγραφα 
κάτω του επενδυτικού βαθμού και χωρίς αξιολόγηση.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια. 
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη 
υγεία, την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια. 
Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα
ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για
το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 

(συνέχεια) 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές 
συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και ομόλογα που 
συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα παράγωγα, οι άλλες κινητές αξίες, τα μετρητά και τα στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα 
ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash) δεν μπορούν να υπόκεινται στους ίδιους ΠΚΔ περιορισμούς 
όπως οι υπόλοιποι τίτλοι που κατέχει το χαρτοφυλάκιο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G).  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα 
μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές 
συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και ομόλογα 
που συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο. 

Επενδυτική προσέγγιση 

Η επενδυτική προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια σε βάθος ανάλυση των 
εκδοτών εταιρικών ομολόγων από αναδυόμενες αγορές. Λόγω της φύσης των αναδυόμενων 
αγορών, η ανάλυση των εταιρικών ομολόγων και των εκδοτών τους θα πραγματοποιείται σε 
συνδυασμό με λεπτομερή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των σχετικών κρατικών 
ομολόγων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβεί επίσης σε αξιολόγηση μακροοικονομικών παραγόντων, 
όπως η παγκόσμια προθυμία ανάληψης κινδύνων και οι καταλύτες για την παγκόσμια οικονομική 
ανάπτυξη. Οι εκτιμήσεις αυτές θα συμβάλουν στον προσδιορισμό της θέσης του τομέα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, της περιφερειακής κατανομής και του συνολικού επιπέδου του πιστωτικού 
κινδύνου. 

Τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των εκδοτών εταιρικών 
ομολόγων, προωθώντας την επιλογή τίτλων και ενεργώντας ως πρόσθετο φίλτρο στις σκληρές ΠΚΔ 
πολιτικές εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων που 
εφαρμόζονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G, στην 
ενότητα «Βιβλιογραφία» του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Η επενδυτική προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια σε βάθος ανάλυση των 
εκδοτών εταιρικών ομολόγων από αναδυόμενες αγορές. Λόγω της φύσης των αναδυόμενων 
αγορών, η ανάλυση των εταιρικών ομολόγων και των εκδοτών τους θα πραγματοποιείται σε 
συνδυασμό με λεπτομερή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των σχετικών κρατικών 
ομολόγων. 
Η εκτίμηση των ΠΚΔ παραγόντων ενσωματώνεται πλήρως στις αποφάσεις για την ανάλυση της 
πιστοληπτικής ικανότητας και τις επενδύσεις. 
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει 
το δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική.
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τα ΠΚΔ διαπιστευτήρια των

υπόλοιπων εκδοτών. Με βάση τον συνδυασμό των εξωτερικών αξιολογήσεων των ΠΚΔ
παραγόντων και της αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται οι εκδότες
με χαμηλότερη βαθμολογία που κατατάσσονται ως ουραγοί σε επίπεδο ΠΚΔ
χαρακτηριστικών. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται ένα χαρτοφυλάκιο που
προσανατολίζεται σε εκδότες με καλύτερα ΠΚΔ χαρακτηριστικά. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης παρέχονται στο
έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων.

3. Από αυτό το πιο περιορισμένο επενδυτικό φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικές, τομεακές
και εταιρικές πληροφορίες, καθώς και ανάλυση εταιρικών ομολόγων και των εκδοτών
τους, προκειμένου να εντοπίζει και να επωφελείται από τα ομόλογα με εσφαλμένη 
καθορισμένη τιμή. 

(συνέχεια) 
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Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προβεί επίσης σε αξιολόγηση μακροοικονομικών παραγόντων, 
όπως η παγκόσμια προθυμία ανάληψης κινδύνων και οι καταλύτες για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη. Οι εκτιμήσεις αυτές θα συμβάλουν στον προσδιορισμό της θέσης του 
τομέα του αμοιβαίου κεφαλαίου, της περιφερειακής κατανομής και του συνολικού επιπέδου 
του πιστωτικού κινδύνου. 

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / ESG+ και προωθεί τα ΠΚΔ

χαρακτηριστικά. 
• Εντός της εν λόγω κατηγορίας, ισχύει η προσέγγιση θετικής ΠΚΔ τάσης.
• Τα ΠΚΔ κριτήρια αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου

κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%.
• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής ανάλυσης από την M&G ή/και
πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως εξηγείται στο έγγραφο ΠΚΔ
κριτηρίων, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε 
μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash),
σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα
ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες επενδύσεις. 

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο 
Παράρτημα 1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την 
ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες. 
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Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

– ΠΚΔ κριτήρια» που περιλαμβάνει την προσέγγιση εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του

αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δείκτης αναφοράς 
JPM CEMBI Broad Diversified Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Δείκτης αναφοράς 
JPM CEMBI Broad Diversified Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που δίνουν 
προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα 
στην επιδίωξη της αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών 
χρεογράφων αναδυόμενων αγορών. 

Οι κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα από ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών χρεογράφων αναδυόμενων 
αγορών και που επιθυμούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εφαρμόζει ΠΚΔ παράγοντες κατά την 
επένδυση.  
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Οι κατάλληλοι 
επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό τους και να 
γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από αυτή είναι 
εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών. 
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 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή υψηλότερης συνολικής απόδοσης (του 
συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος), λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες και επιδιώκει την επίτευξη 
υψηλότερης κατάταξης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων από την παγκόσμια αγορά υψηλών αποδόσεων. 

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 
• να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και

εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά υψηλών αποδόσεων σε οποιοδήποτε
διάστημα πέντε ετών, εφαρμόζοντας παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια, και

• να επιτύχει υψηλότερη αξιολόγηση βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε σχέση με την παγκόσμια αγορά
υψηλών αποδόσεων. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε ομόλογα 
υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από εταιρείες και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υιοθετεί απόψεις όσον αφορά τα νομίσματα και αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση στοιχείων που δεν εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ στο δολάριο ΗΠΑ. Οι εκδότες 
αυτών των τίτλων μπορεί να είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων 
αναδυόμενων αγορών. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των επενδύσεων και το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε χρεόγραφα 
υψηλής απόδοσης και χωρίς αξιολόγηση.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά 
με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 
πληροφοριών τρίτων ή/και αποκλειστικών αναλύσεων χαρακτηριστικών ΠΚΔ. 
Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την εξαίρεση τίτλων που εκδίδονται, ενδεικτικά, από:  
• εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το
περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, 

• εταιρείες που αντλούν έσοδα από τους τομείς της άμυνας και των όπλων και
• εταιρείες που αντλούν έσοδα άνω του 5% στην περίπτωση παραγωγών και άνω του 10% στην

περίπτωση διανομέων, από τους ακόλουθους κλάδους: προϊόντα καπνού, οινοπνευματώδη,
ψυχαγωγία ενηλίκων, τυχερά παιχνίδια, πυρηνική ενέργεια ή θερμικό άνθρακα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G).  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα μέσα 

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε ομόλογα 
υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υιοθετεί απόψεις όσον αφορά τα νομίσματα και αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση στοιχείων που δεν εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ στο δολάριο ΗΠΑ.  
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των επενδύσεων και το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε χρεόγραφα 
υψηλής απόδοσης και χωρίς αξιολόγηση.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια.  
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία,
την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια. 
Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ
κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η
M&G).

(συνέχεια) 
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 μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές 
συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και ομόλογα που συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο. 
Τα παράγωγα, οι άλλες κινητές αξίες, τα μετρητά και τα στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα 
ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash) δεν μπορούν να υπόκεινται στους ίδιους ΠΚΔ περιορισμούς 
όπως οι υπόλοιποι τίτλοι που κατέχει το χαρτοφυλάκιο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές 
συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και ομόλογα που συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο. 

Επενδυτική προσέγγιση 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένο και ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
επιδιώκει να παρέχει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων εκδοτών σε διάφορους τομείς. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει την ευελιξία να προσαρμόζει την πιστωτική έκθεση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, τη θέση τομέα και τις περιφερειακές κατανομές ανάλογα με την 
αξιολόγηση των τρεχουσών αποτιμήσεων της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πορείας οικονομικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού και των 
επιτοκίων. 
Η επιλογή μεμονωμένων πιστώσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εσωτερική ομάδα 
των αναλυτών πιστώσεων, η οποία παρέχει ανάλυση από τη βάση προς την κορυφή των αγορών 
εταιρικών ομολόγων για να συμπληρώσει τις απόψεις του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των εκδοτών εταιρικών 
ομολόγων, προωθώντας την επιλογή τίτλων και ενεργώντας ως πρόσθετο φίλτρο στις σκληρές ΠΚΔ 
πολιτικές εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων που 
εφαρμόζονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G, στην 
ενότητα «Βιβλιογραφία» του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένο και ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
επιδιώκει να παρέχει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων εκδοτών σε διάφορους τομείς. 
Η εκτίμηση των ΠΚΔ παραγόντων ενσωματώνεται πλήρως στις αποφάσεις για την ανάλυση της 
πιστοληπτικής ικανότητας και τις επενδύσεις. 
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική.
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τα ΠΚΔ διαπιστευτήρια των υπόλοιπων

εκδοτών. Με βάση τον συνδυασμό των εξωτερικών αξιολογήσεων των ΠΚΔ παραγόντων και
της αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται οι εκδότες με χαμηλότερη 
βαθμολογία που κατατάσσονται ως ουραγοί σε επίπεδο ΠΚΔ χαρακτηριστικών. Η διαδικασία
αυτή συνεπάγεται ένα χαρτοφυλάκιο που προσανατολίζεται σε εκδότες με καλύτερα ΠΚΔ
χαρακτηριστικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και
βαθμολόγησης παρέχονται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων. 

3. Από αυτό το πιο περιορισμένο επενδυτικό φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικές, τομεακές και
εταιρικές πληροφορίες, καθώς και ανάλυση εταιρικών ομολόγων και των εκδοτών τους,
προκειμένου να εντοπίζει και να επωφελείται από τα ομόλογα με εσφαλμένη καθορισμένη
τιμή.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει την ευελιξία να προσαρμόζει την πιστωτική έκθεση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, τη θέση τομέα και τις περιφερειακές κατανομές ανάλογα με την 
αξιολόγηση των τρεχουσών αποτιμήσεων της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πορείας οικονομικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού και των 
επιτοκίων. 
Η επιλογή μεμονωμένων πιστώσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εσωτερική ομάδα 
των αναλυτών πιστώσεων, η οποία παρέχει ανάλυση από τη βάση προς την κορυφή των αγορών 
εταιρικών ομολόγων για να συμπληρώσει τις απόψεις του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / ESG+ και προωθεί τα ΠΚΔ

χαρακτηριστικά. 
• Εντός της εν λόγω κατηγορίας, ισχύει η προσέγγιση θετικής ΠΚΔ τάσης. 

(συνέχεια) 
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• Τα ΠΚΔ κριτήρια αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου
κατά τουλάχιστον 20%.

• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής ανάλυσης από την M&G ή/και
πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως εξηγείται στο έγγραφο ΠΚΔ
κριτηρίων, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε 
μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε
ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια
πρότυπα όπως και για τις άλλες επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund – ΠΚΔ

κριτήρια» που περιλαμβάνει την προσέγγιση εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον μη χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου

κεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς 
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς.  
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Δείκτης αναφοράς 
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς.  
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που δίνουν 
προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα 
στην επιδίωξη της αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών 
χρεογράφων υψηλότερων αποδόσεων. 

(συνέχεια) 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα από ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών χρεογράφων υψηλότερων 
αποδόσεων και που επιθυμούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εφαρμόζει ΠΚΔ παράγοντες κατά την 
επένδυση. 

(συνέχεια) 
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Οι κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τους στόχους του. Οι 
κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 

• να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και
εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε
ετών και

• να παρέχει ροή εσόδων που αυξάνεται ετησίως και εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ. 

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 
• να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και

εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε διάστημα
πέντε ετών και

• να παρέχει ροή εσόδων που αυξάνεται ετησίως και εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των χρηματοοικονομικών του στόχων, 
εφαρμόζοντας παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια βιωσιμότητας. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
επιλέξιμους μετοχικούς τίτλους εισηγμένους στο χρηματιστήριο που εκδίδονται από εταιρείες 
υποδομών, εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα κλειστού τύπου («REIT») 
σε οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς που έχουν την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.  

Η ελάχιστη κατανομή του 80% μπορεί να περιλαμβάνει κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές και 
μετατρέψιμα ομόλογα (το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει έως και 20% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα). Στις εταιρείες υποδομών περιλαμβάνονται οι 
εταιρείες που συμμετέχουν στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες: υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, ενέργεια, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια, επικοινωνίες και συναλλαγές. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο αναμένεται να παρουσιάζει χαμηλότερη μεταβλητότητα και να προσφέρει 
υψηλότερη απόδοση μερισμάτων από την παγκόσμια αγορά μετοχών, η οποία είναι σύμφωνη με 
τα χαρακτηριστικά των τίτλων υποδομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως λιγότερες από 
50 μετοχές. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με άριστη κεφαλαιακή πειθαρχία 
και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης αύξησης μερισμάτων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει 
ότι τα αυξανόμενα μερίσματα ασκούν ανοδική πίεση στην αξία των μετοχών. 

Τα ζητήματα βιωσιμότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
μοντέλων. Οι εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 30% των εσόδων τους από την παραγωγή 
ενέργειας με καύση άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα. 
Αποκλείονται επίσης κλάδοι όπως τα προϊόντα καπνού, τα οινοπνευματώδη, η ψυχαγωγία 
ενηλίκων, τα τυχερά παιχνίδια και τα αμφιλεγόμενα όπλα. Στην ανάλυση των εταιρειών 
εξετάζονται επίσης οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
επιλέξιμους μετοχικούς τίτλους εισηγμένους στο χρηματιστήριο που εκδίδονται από εταιρείες 
υποδομών, εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα κλειστού τύπου 
(«REIT») σε οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς που έχουν την έδρα τους σε οποιαδήποτε 
χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.  
Η ελάχιστη κατανομή του 80% μπορεί να περιλαμβάνει κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές 
και μετατρέψιμα ομόλογα (το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει έως και 20% της καθαρής 
αξίας ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα). Στις εταιρείες υποδομών περιλαμβάνονται 
οι εταιρείες που συμμετέχουν στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες: υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, ενέργεια, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια, επικοινωνίες και 
συναλλαγές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αναμένεται να παρουσιάζει χαμηλότερη μεταβλητότητα 
και να προσφέρει υψηλότερη απόδοση μερισμάτων από την παγκόσμια αγορά μετοχών, η 
οποία είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά των τίτλων υποδομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
κατέχει συνήθως λιγότερες από 50 μετοχές. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας. 
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη 
υγεία, την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια και τα
κριτήρια βιωσιμότητας. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων βιωσιμότητας, όπως γνωστοποιείται στην 

(συνέχεια) 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα 
με μετρητά (near cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών 
(warrant). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με σκοπό την 
αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν 
έγγραφο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων, άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων 
κτήσεως μετοχών (warrant). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα 
με σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου.  

Επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλογής μετοχών από τη βάση προς την 
κορυφή, η οποία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των μεμονωμένων εταιρειών. Η απόδοση 
μερισμάτων δεν αποτελεί την κύρια εξεταζόμενη παράμετρο για την επιλογή μετοχών.  

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
με έκθεση σε ευρύ φάσμα χωρών και τομέων. Οι μετοχές με διαφορετικούς παράγοντες αύξησης 
μερισμάτων επιλέγονται για τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου που έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί σε διάφορες συνθήκες της αγοράς.  

Οι παράμετροι βιωσιμότητας που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη 
διακυβέρνηση ζητήματα έχουν ενταχθεί πλήρως στην επενδυτική διαδικασία, με έμφαση στους 
ειδικούς κινδύνους που ενέχονται για τις εταιρείες υποδομών. Η παρακολούθηση αυτών των 
κινδύνων περιλαμβάνει τακτική συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας. 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλογής μετοχών από τη βάση προς την 
κορυφή, η οποία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των μεμονωμένων εταιρειών. Η απόδοση 
μερισμάτων δεν αποτελεί την κύρια εξεταζόμενη παράμετρο για την επιλογή μετοχών.  
Οι παράμετροι βιωσιμότητας έχουν ενταχθεί στην επενδυτική διαδικασία, με έμφαση στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των υποκείμενων στοιχείων υποδομής στα οποία επενδύει η 
στρατηγική. Η ειδική προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου για την κατηγορία στοιχείων 
ενεργητικού λαμβάνει υπόψη τους ΠΚΔ κινδύνους και τις εκτιμήσεις ειδικά για τις εισηγμένες 
εταιρείες υποδομών και περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη συνεχή συνεργασία με τις 
εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις. 
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει 
το δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική. 
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προσδιορίζει τις εταιρείες που θεωρούνται

κατάλληλες για περαιτέρω ανάλυση. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει τις εν λόγω
εταιρείες σε επίπεδο ΠΚΔ παραγόντων, χρησιμοποιώντας μια αποκλειστική μέθοδο
αξιολόγησης ποιότητας συγκεκριμένα για τον τομέα των υποδομών. Πρόκειται για μια
αξιολόγηση των ΠΚΔ παραγόντων, σε συνδυασμό με άλλα χρηματοοικονομικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Μετά την αξιολόγηση της ποιότητας που σχετίζεται με τους
ΠΚΔ παράγοντες, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ποσοτικοποιεί στη συνέχεια τους ΠΚΔ
κινδύνους για τις εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να προσδιορίσει αν οι κίνδυνοι αυτοί 
έχουν υπολογισθεί στην αποτίμηση μιας εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την προαναφερθείσα διαδικασία αξιολόγησης παρέχονται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων
και κριτηρίων βιωσιμότητας. 

3. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για να
εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε 
σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο 
(συνέχεια) 
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χαρτοφυλάκιο με έκθεση σε ευρύ φάσμα χωρών και τομέων. Οι μετοχές με διαφορετικούς 
παράγοντες αύξησης μερισμάτων επιλέγονται για τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου που έχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθεί σε διάφορες συνθήκες της αγοράς.  
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με άριστη κεφαλαιακή 
πειθαρχία και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης αύξησης μερισμάτων. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων πιστεύει ότι τα αυξανόμενα μερίσματα ασκούν ανοδική πίεση στην αξία των 
μετοχών.  
Επιπλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να επενδύει σε επιχειρήσεις και στοιχεία 
ενεργητικού σε συνάρτηση με τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία καθαρών μηδενικών 
εκπομπών έως το 2050. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εστιάζει στον εντοπισμό 
εταιρειών με ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να υποστηρίξουν και να 
επωφεληθούν από την κλιματική μετάβαση. 

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / Sustainable και προωθεί τα

ΠΚΔ χαρακτηριστικά. 
Εντός της εν λόγω κατηγορίας, ισχύει η προσέγγιση «η καλύτερη στην κατηγορία» (best-
in-class). Επιπλέον, ισχύει μια προσέγγιση κατανομής σε εταιρείες οι οποίες βελτιώνουν
ταχέως τις επιδόσεις τους, οι οποίες αξιολογούνται βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων και των
κριτηρίων βιωσιμότητας.

• Τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια βιωσιμότητας αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό
φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%. 

• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια
και στα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής
ανάλυσης από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως
εξηγείται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων βιωσιμότητας, ενδέχεται να μην
είναι εφικτή η διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα
παράγωγα και σε ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα
όπως και για τις άλλες επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο 
Παράρτημα 1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την 
ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Global Listed 

Infrastructure Fund – ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας» που περιλαμβάνει την
προσέγγιση εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά
με τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Δείκτης αναφοράς Δείκτης αναφοράς 
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MSCI ACWI Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

MSCI ACWI Net Return Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν 
οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο 
εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και 
δεν επιβάλλει περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των 
επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται 
να αποκλίνουν σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια 
και τα κριτήρια βιωσιμότητας. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και αύξησης εισοδήματος από ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο επενδύει στους εισηγμένους στο 
χρηματιστήριο μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες υποδομών, εταιρείες επενδύσεων 
και REIT σε οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς, που έχουν την έδρα τους σε οποιαδήποτε 
χώρα, αλλά εκτιμούν ότι το κεφάλαιό τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι η αξία της επένδυσής 
τους και κάθε παράγωγου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν 
να αποκτήσουν έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και αύξησης εισοδήματος από ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο επενδύει στους εισηγμένους στο 
χρηματιστήριο μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες υποδομών, εταιρείες 
επενδύσεων και REIT σε οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς, που έχουν την έδρα τους σε 
οποιαδήποτε χώρα και επιθυμούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο εφαρμόζει ΠΚΔ 
παράγοντες κατά την επένδυση. 
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τους στόχους του. Οι 
κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει 
από αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση 
των κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Global Select Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό 
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε 
διάστημα πέντε ετών. 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών 
σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε ετών, εφαρμόζοντας παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια και τα 
κριτήρια βιωσιμότητας. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν 
την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως λιγότερες από 40 μετοχές.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια επενδυτική διαδικασία που βασίζεται στη θεμελιώδη 
ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των εταιρειών με βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.  

Οι παράμετροι βιωσιμότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του 
επενδυτικού φάσματος και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι εταιρείες που 
εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα. Αποκλείονται επίσης κλάδοι όπως τα 
προϊόντα καπνού και τα αμφιλεγόμενα όπλα.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near 
cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrant). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση των 
κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους βιώσιμων εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της 
αγοράς που έχουν την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως λιγότερες από 40 μετοχές.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας.  
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη 
υγεία, την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια και τα
κριτήρια βιωσιμότητας. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων βιωσιμότητας, όπως γνωστοποιείται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν 
έγγραφο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με 
μετρητά (near cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών 
(warrant). 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση 
των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
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Επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα εστιασμένο βασικό αμοιβαίο κεφάλαιο παγκόσμιων μετοχών, το 
οποίο πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την προστασία της κερδοφορίας τους. Είναι 
σημαντικό ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει σε επιχειρήσεις στις οποίες βραχυπρόθεσμα 
ζητήματα έχουν παράσχει μια σαφή ευκαιρία αποτίμησης.  

Οι παράμετροι βιωσιμότητας έχουν ενταχθεί πλήρως στην επενδυτική διαδικασία. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό, 
παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη σύνθετη αξία των ποιοτικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνητική 
ώθηση στην τιμή της μετοχής μιας εταιρείας, όταν έχει επιλυθεί ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα. 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα εστιασμένο βασικό αμοιβαίο κεφάλαιο παγκόσμιων μετοχών, το 
οποίο πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ποιοτικές εταιρείες με βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα και ανταγωνιστική θέση για την προστασία της κερδοφορίας τους. Είναι 
σημαντικό ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει σε επιχειρήσεις στις οποίες βραχυπρόθεσμα 
ζητήματα έχουν παράσχει μια σαφή ευκαιρία αποτίμησης.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλογής μετοχών από τη βάση προς την 
κορυφή, η οποία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των μεμονωμένων εταιρειών. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό, 
παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη σύνθετη αξία των ποιοτικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνητική 
ώθηση στην τιμή της μετοχής μιας εταιρείας, όταν έχει επιλυθεί ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα. 
Οι παράμετροι βιωσιμότητας που περιλαμβάνουν ΠΚΔ παράγοντες έχουν ενταχθεί πλήρως στην 
επενδυτική διαδικασία μέσω της συνεχούς συνεργασίας με τις εταιρείες στις οποίες 
πραγματοποιούνται επενδύσεις.  
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική.
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας των

υπόλοιπων εταιρειών. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει αυτές τις εταιρείες
χρησιμοποιώντας εξωτερική και εσωτερική έρευνα, συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές
μεθόδους για τη δημιουργία ενός καταλόγου παρακολούθησης των εταιρειών που έχει κριθεί
ότι έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα βάσει της αξιολόγησης. Πρόκειται για μια
αξιολόγηση των ΠΚΔ παραγόντων σε κάθε στάδιο της θεμελιώδους ανάλυσης της εταιρείας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερθείσα διαδικασία αξιολόγησης
παρέχονται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων βιωσιμότητας.

3. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί περαιτέρω θεμελιώδη ανάλυση,
συμπεριλαμβανομένων των ΠΚΔ κινδύνων που ενδέχεται να βλάψουν μια επιχείρηση, για να
εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε 
σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής
Επενδύσεων επιλέγει τα καταλληλότερα στοιχεία ενεργητικού για τη συγκρότηση ενός
συγκεντρωμένου χαρτοφυλακίου με τους τίτλους που θεωρεί ότι θα έχουν τις καλύτερες
προοπτικές.

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / Sustainable και προωθεί τα ΠΚΔ

χαρακτηριστικά. 
• Εντός της εν λόγω κατηγορίας, ισχύει η προσέγγιση «η καλύτερη στην κατηγορία» (best-in-

class).
• Τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια βιωσιμότητας αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό

φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%. 
• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια και

(συνέχεια) 
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στα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής  
• ανάλυσης από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως

εξηγείται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων βιωσιμότητας, ενδέχεται να μην είναι
εφικτή η διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που
είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες
επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Global Select

Fund – ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας» που περιλαμβάνει την προσέγγιση 
εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά. 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI World Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI World Net Return Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια και 
τα κριτήρια βιωσιμότητας. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο το 
οποίο επενδύει σε ένα φάσμα εταιρειών παγκοσμίως, αλλά εκτιμούν ότι δεν είναι εγγυημένο και 
ότι το κεφάλαιό τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι η αξία της επένδυσής τους και κάθε 
παράγωγου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί. 

(συνέχεια) 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει σε ένα 
φάσμα εταιρειών παγκοσμίως και οι οποίοι επιθυμούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εφαρμόζει 
ΠΚΔ παράγοντες κατά την επένδυση. 
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Οι κατάλληλοι 
επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό τους και να 

(συνέχεια) 
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Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από αυτή είναι 
εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Pan European Select Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό 
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε 
διάστημα πέντε ετών. 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό 
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε 
διάστημα πέντε ετών, εφαρμόζοντας παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια βιωσιμότητας. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν 
την έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην 
Ευρώπη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως λιγότερες από 35 μετοχές.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια επενδυτική διαδικασία που βασίζεται στη θεμελιώδη 
ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των εταιρειών με βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα. 

Οι παράμετροι βιωσιμότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του 
επενδυτικού φάσματος και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι εταιρείες που 
εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα. Αποκλείονται επίσης κλάδοι όπως τα 
προϊόντα καπνού και τα αμφιλεγόμενα όπλα.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near 
cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrant). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση των 
κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους βιώσιμων εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς 
που έχουν την έδρα τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας 
στην Ευρώπη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συνήθως λιγότερες από 35 μετοχές.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας. 
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία,
την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια
βιωσιμότητας. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων βιωσιμότητας, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα 
«Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near 
cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrant). 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση των 
κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
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Επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα εστιασμένο αμοιβαίο κεφάλαιο ευρωπαϊκών μετοχών, το οποίο 
πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την προστασία της κερδοφορίας τους. Είναι σημαντικό ότι ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει σε επιχειρήσεις στις οποίες βραχυπρόθεσμα ζητήματα έχουν 
παράσχει μια σαφή ευκαιρία αποτίμησης.  

Οι παράμετροι βιωσιμότητας έχουν ενταχθεί πλήρως στην επενδυτική διαδικασία. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό, 
παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη σύνθετη αξία των ποιοτικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνητική 
ώθηση στην τιμή της μετοχής μιας εταιρείας, όταν έχει επιλυθεί ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα. 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα εστιασμένο αμοιβαίο κεφάλαιο ευρωπαϊκών μετοχών, το οποίο 
πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ποιοτικές εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα και ανταγωνιστική θέση για την προστασία της κερδοφορίας τους. Είναι σημαντικό ότι ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει σε επιχειρήσεις στις οποίες βραχυπρόθεσμα ζητήματα έχουν 
παράσχει μια σαφή ευκαιρία αποτίμησης.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλογής μετοχών από τη βάση προς την 
κορυφή, η οποία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των μεμονωμένων εταιρειών. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό, 
παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη σύνθετη αξία των ποιοτικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνητική 
ώθηση στην τιμή της μετοχής μιας εταιρείας, όταν έχει επιλυθεί ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα.  
Οι παράμετροι βιωσιμότητας που περιλαμβάνουν ΠΚΔ παράγοντες έχουν ενταχθεί πλήρως στην 
επενδυτική διαδικασία μέσω της συνεχούς συνεργασίας με τις εταιρείες στις οποίες 
πραγματοποιούνται επενδύσεις.  
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική. 
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας των

υπόλοιπων εταιρειών. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει αυτές τις εταιρείες
χρησιμοποιώντας εξωτερική και εσωτερική έρευνα, συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές
μεθόδους για τη δημιουργία ενός καταλόγου παρακολούθησης των εταιρειών που έχει κριθεί
ότι έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα βάσει της αξιολόγησης. Πρόκειται για μια
αξιολόγηση των ΠΚΔ παραγόντων σε κάθε στάδιο της θεμελιώδους ανάλυσης της εταιρείας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερθείσα διαδικασία αξιολόγησης
παρέχονται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων βιωσιμότητας.

3. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί περαιτέρω θεμελιώδη ανάλυση,
συμπεριλαμβανομένων των ΠΚΔ κινδύνων που ενδέχεται να βλάψουν μια επιχείρηση, για να
εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε 
σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής
Επενδύσεων επιλέγει τα καταλληλότερα στοιχεία ενεργητικού για τη συγκρότηση ενός
συγκεντρωμένου χαρτοφυλακίου με τους τίτλους που θεωρεί ότι θα έχουν τις καλύτερες
προοπτικές.

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / Sustainable και προωθεί τα ΠΚΔ

χαρακτηριστικά. 
Εντός της εν λόγω κατηγορίας, ισχύει η προσέγγιση «η καλύτερη στην κατηγορία» (best-in-
class).

• Τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια βιωσιμότητας αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό
φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%. 

• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια και
(συνέχεια) 
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στα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής 
ανάλυσης από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως 
εξηγείται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων βιωσιμότητας, ενδέχεται να μην είναι 
εφικτή η διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που 
είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες 
επενδύσεις. 

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Pan European 

Select Fund – ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας» που περιλαμβάνει την προσέγγιση 
εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά. 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI Europe Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI Europe Net Return Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 
Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια και 
τα κριτήρια βιωσιμότητας. 
Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο το 
οποίο επενδύει σε ένα φάσμα ευρωπαϊκών εταιρειών, αλλά εκτιμούν ότι δεν είναι εγγυημένο και 
ότι το κεφάλαιό τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι η αξία της επένδυσής τους και κάθε 
παράγωγου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί. 

(συνέχεια) 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει σε ένα 
φάσμα ευρωπαϊκών εταιρειών και οι οποίοι επιθυμούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εφαρμόζει 
ΠΚΔ παράγοντες κατά την επένδυση. 
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Οι κατάλληλοι 
επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό τους και να 

(συνέχεια) 
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Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από αυτή είναι 
εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Positive Impact Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 

• να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και
εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε
ετών και

• να επενδύει σε εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας τις
μεγαλύτερες κοινωνικές ή/και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως.

Επενδυτικός Στόχος (αμετάβλητος) 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους: 

• Χρηματοοικονομικός στόχος: να παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον συνδυασμό
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε 
οποιοδήποτε διάστημα πέντε ετών και

• Στόχος αντικτύπου: να επενδύει σε εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες κοινωνικές ή/και περιβαλλοντικές προκλήσεις
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν 
την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο και κατά κανόνα διατηρεί 
λιγότερες από 40 μετοχές. 

Η αξιολόγηση και η μέτρηση της ικανότητας υλοποίησης θετικού κοινωνικού ή/και 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και δημιουργίας χρηματοοικονομικών αποδόσεων θα διεξαχθεί σε 
επίπεδο εταιρείας με τη χρήση της μεθόδου αξιολόγησης αντικτύπου της M&G. Η αξιολόγηση 
αυτή επικεντρώνεται σε τρία κριτήρια: 

• Επενδυτικά διαπιστευτήρια: η ποιότητα και η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου
της εταιρείας και η ικανότητά της να παράγει βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις,

• Σκοπός: ο σκοπός της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από την εναρμόνιση της δήλωσης
αποστολής της με τις εταιρικές της δράσεις και τη στρατηγική και

• Αντίκτυπος: η κλίμακα του καθαρού θετικού κοινωνικού αντικτύπου και η πρόοδος της
εταιρείας όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών
προκλήσεων.

Ορισμένες επενδύσεις που θεωρείται ότι έρχονται σε σύγκρουση με τον στόχο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου να επενδύει σε εταιρείες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αποκλείονται από το 
επενδυτικό φάσμα. Αποκλείονται: 

• εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά
δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και

• εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων καπνού, οινοπνευματωδών,
ψυχαγωγίας ενηλίκων, αμφιλεγόμενων όπλων, πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα,
πυρηνικής ενέργειας, ενέργειας μέσω της καύσης άνθρακα ή με την παροχή υπηρεσιών
τυχερών παιχνιδιών. 

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν 
την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο και κατά κανόνα διατηρεί 
λιγότερες από 40 μετοχές. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια 
αντικτύπου.  

Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς
αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία,
την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια
αντικτύπου. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων αντικτύπου, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα 
«Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο.  

Όλοι οι μετοχικοί τίτλοι και τα μέσα που σχετίζονται με μετοχές υπόκεινται σε αξιολόγηση και 
μέτρηση της ικανότητας παροχής θετικού κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού αντικτύπου και 
δημιουργίας χρηματοοικονομικών αποδόσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο εταιρείας με 
τη χρήση της μεθόδου αξιολόγησης αντικτύπου της M&G. Η εν λόγω μέθοδος αξιολόγησης 
αντικτύπου περιλαμβάνει μια διαδικασία βαθμολόγησης η οποία επικεντρώνεται σε τρία 
κριτήρια: 

(συνέχεια) 
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Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει τη διακριτική ευχέρεια να επενδύει σε εταιρείες με περιορισμένη 
έκθεση σε ορυκτά καύσιμα, οι οποίες, ωστόσο, έχουν ηγετική θέση ή συμμετέχουν σημαντικά στη 
μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G). 

Παράγωγα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων. 

• Επενδυτικά διαπιστευτήρια: η ποιότητα και η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου
της εταιρείας και η ικανότητά της να παράγει βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις,

• Σκοπός: ο σκοπός της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από την εναρμόνιση της δήλωσης
αποστολής της με τις εταιρικές της δράσεις και τη στρατηγική και

• Αντίκτυπος: η κλίμακα του καθαρού θετικού κοινωνικού αντικτύπου και η πρόοδος της
εταιρείας όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών
προκλήσεων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχεία 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G). 
Παράγωγα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων. 

Επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών, 
επενδύοντας μακροπρόθεσμα σε εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο σε συνδυασμό με μια χρηματοοικονομική απόδοση, χρησιμοποιώντας μια αυστηρή 
διαδικασία επιλογής μετοχών. Οι παράμετροι βιωσιμότητας και αντικτύπου έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τον προσδιορισμό του επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου και την 
αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και επενδύει σε εταιρείες που επικεντρώνονται σε τομείς όπως η κλιματική 
δράση, η μείωση της ρύπανσης, η κυκλική οικονομία, η υγεία και η ευημερία, η εκπαίδευση και η 
καινοτομία, καθώς και οι εργασιακές συνθήκες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τρεις κατηγορίες εταιρειών που έχουν θετικό αντίκτυπο: 

• «Πρωτοπόροι», των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν μετασχηματιστική επίδραση 
στην κοινωνία ή το περιβάλλον,

• «Καταλύτες», εταιρείες που παρέχουν σε άλλους τα εργαλεία για την επίτευξη θετικού
κοινωνικού ή περιβαλλοντικού αντικτύπου και

• «Ηγέτες», εταιρείες που ηγούνται της ανάπτυξης της βιωσιμότητας στους κλάδους στους
οποίους δραστηριοποιούνται. 

Η επένδυση σε αυτές τις κατηγορίες παρέχει διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων και ωριμότητας των 
επιχειρηματικών μοντέλων. 

Ο διάλογος με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει θεμελιώδη σημασία 
για την επενδυτική προσέγγιση. Στόχος είναι η στήριξη και η άσκηση επιρροής στη συμβολή τους 

(συνέχεια) 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών, 
επενδύοντας μακροπρόθεσμα σε εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο σε συνδυασμό με μια χρηματοοικονομική απόδοση, χρησιμοποιώντας μια αυστηρή 
διαδικασία επιλογής μετοχών.  

Οι παράμετροι βιωσιμότητας και επενδυτικού αντικτύπου είναι θεμελιώδεις για τον προσδιορισμό 
του επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
μοντέλων. 

Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 

1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική. 
2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προσδιορίζει τις εταιρείες που θεωρούνται

κατάλληλες για περαιτέρω ανάλυση. Στο πλαίσιο της μεθόδου εκτίμησης αντικτύπου της
M&G, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει και βαθμολογεί αυτές τις εταιρείες για να
αξιολογήσει την καταλληλότητά τους για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η μέθοδος αξιολόγησης
αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας βαθμολόγησης που εφαρμόζει ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων, περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και
κριτηρίων αντικτύπου. Οι υπόλοιπες εταιρείες συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο
παρακολούθησης εταιρειών θετικού αντικτύπου, οι οποίες μπορούν να αγοραστούν.

3. Από αυτό το πιο περιορισμένο επενδυτικό φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για να εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και
τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

(συνέχεια) 
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στις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων που 
εφαρμόζονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: 

https://www.mandg.lu/investment-professionals/-
/media/Literature/Europe/International%20English/MandG-Positive-Impact-ESG-Policy-
Process.pdf 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει τα καταλληλότερα στοιχεία ενεργητικού από τον κατάλογο 
παρακολούθησης για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τους τίτλους που θεωρεί ότι θα  
έχουν τις καλύτερες προοπτικές, διαφοροποιημένο σε τομείς αντικτύπου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Επενδύει σε εταιρείες που επικεντρώνονται σε τομείς αντικτύπου που 
σχετίζονται με βιώσιμες επενδύσεις που συμβάλλουν σε έναν περιβαλλοντικό στόχο (όπως η 
δράση για το κλίμα, οι ευρύτερες περιβαλλοντικές λύσεις και η κυκλική οικονομία) ή/και σε έναν 
κοινωνικό στόχο (όπως η καλύτερη υγεία, οι καλύτερες εργασιακές και εκπαιδευτικές συνθήκες 
και η κοινωνική ένταξη). Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επηρεάζουν αρνητικά 
κανέναν από τους στόχους αυτούς σε σημαντικό βαθμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τρεις 
κατηγορίες εταιρειών που έχουν θετικό αντίκτυπο. 
• «Πρωτοπόροι», των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν μετασχηματιστική επίδραση 

στην κοινωνία ή το περιβάλλον,
• «Καταλύτες», εταιρείες που παρέχουν σε άλλους τα εργαλεία για την επίτευξη θετικού

κοινωνικού ή περιβαλλοντικού αντικτύπου και
• «Ηγέτες», εταιρείες που ηγούνται της ανάπτυξης της βιωσιμότητας στους κλάδους στους

οποίους δραστηριοποιούνται. 
Η επένδυση σε αυτές τις κατηγορίες παρέχει διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων και ωριμότητας των 
επιχειρηματικών μοντέλων. 

Ο διάλογος με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει θεμελιώδη σημασία 
για την επενδυτική προσέγγιση. Στόχος είναι η στήριξη και η άσκηση επιρροής στη συμβολή τους 
στις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως. 

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία Planet+ / Impact.
• Τα ΠΚΔ κριτήρια και τα κριτήρια αντικτύπου αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα

του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%. 
• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια και

στα κριτήρια αντικτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής ανάλυσης
από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως εξηγείται στο
έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων αντικτύπου, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η
διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που είναι
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες
επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

(συνέχεια) 
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Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G:  

• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Positive Impact
Fund – ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου» που περιλαμβάνει την προσέγγιση εξαιρέσεων
του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Ετήσια έκθεση επιπτώσεων που παρέχει αξιολόγηση του μη χρηματοοικονομικού στόχου του
αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Κάθε άλλη περιοδική έκθεση σχετικά με τον μη χρηματοοικονομικό στόχο. 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI ACWI Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της 
επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 

Ετήσια έκθεση επιπτώσεων δημοσιεύεται παρέχοντας αξιολόγηση του μη χρηματοοικονομικού 
στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:  

www.mandg.lu/private-investors/-
/media/Literature/Europe/International%20English/Brochures/MandG-Lux-Positive-Impact-
Fund-Annual-Impact-Report.pdf 

Δείκτης αναφοράς 
MSCI ACWI Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρηματοοικονομικό 
στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει περιορισμούς στη 
συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει 
απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια και 
τα κριτήρια αντικτύπου. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. 
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Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών 
εταιρειών οπουδήποτε στον κόσμο, με στόχο την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. 

Οι κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό  

ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών 
εταιρειών οπουδήποτε στον κόσμο, με στόχο την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. 

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τους στόχους του. Οι 
κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό 
τους και να γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από 
αυτή είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό  

ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 
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 M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Προηγούμενη διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου Νέα διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης 
κεφαλαίου και εισοδήματος) της τάξης του 4% έως 8% ετησίως σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε 
ετών. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει την εν λόγω απόδοση, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
παράγοντες. 

Επενδυτικός στόχος 
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει συνολική απόδοση (τον συνδυασμό αύξησης 
κεφαλαίου και εισοδήματος) της τάξης του 4% έως 8% ετησίως σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε 
ετών, εφαρμόζοντας παράλληλα ΠΚΔ κριτήρια ή/και κριτήρια αντικτύπου. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα κατηγοριών στοιχείων 
ενεργητικού, όπως σταθερό εισόδημα, μετοχές, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα 
ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash). Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε 
στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, και να εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ευέλικτη κατανομή στοιχείων ενεργητικού 
και επενδύει κατά κανόνα εντός των ακόλουθων καθαρών πεδίων κατανομής: 20-80% σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος, 20-60% σε μετοχές και 0-20% σε άλλα στοιχεία ενεργητικού. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια του 
Διαχειριστή Επενδύσεων ή έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως. Οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 
θετικού αντικτύπου κυμαίνονται μεταξύ του 10% και 30% του χαρτοφυλακίου. Όλοι οι επιλεγμένοι 
τίτλοι πληρούν την αξιολόγηση του Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει ΠΚΔ κριτηρίων ή κριτηρίων 
αντικτύπου μέσω της χρήσης πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και 
αποκλειστικής ανάλυσης. 

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την εξαίρεση τίτλων που εκδίδονται, ενδεικτικά, από: 

• εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά
δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και

• εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων καπνού, οινοπνευματωδών,
ψυχαγωγίας ενηλίκων, αμφιλεγόμενων όπλων, άνθρακα για την παραγωγή θερμότητας ή την
παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα μέσω τίτλων ή έμμεσα μέσω άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
M&G) και παραγώγων, τα οποία δεν υπόκεινται στους ίδιους ΠΚΔ περιορισμούς με τους τίτλους 
που διακρατούνται άμεσα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αξιολογεί την καταλληλότητα των εν 
λόγω μέσων σε σχέση με τον επενδυτικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν ένα παράγωγο δεν  

(συνέχεια) 

Επενδυτική πολιτική – ισχύει έως τις 29 Απριλίου 2021 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα κατηγοριών στοιχείων 
ενεργητικού, όπως σταθερό εισόδημα, μετοχές, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash). Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από 
οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, και να εκφράζονται 
σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ευέλικτη κατανομή στοιχείων 
ενεργητικού και επενδύει κατά κανόνα εντός των ακόλουθων καθαρών πεδίων κατανομής: 20-80% 
σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 20-60% σε μετοχές και 0-20% σε άλλα στοιχεία ενεργητικού. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα 
κριτήρια αντικτύπου. Οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού θετικού αντικτύπου κυμαίνονται 
μεταξύ του 10% και 30% του χαρτοφυλακίου.  
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία,
την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη 
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα
κριτήρια αντικτύπου. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων αντικτύπου, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα 
«Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω.  
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 
διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, επίσης, έμμεσα μέσω άλλων 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που 
διαχειρίζεται η M&G) και παραγώγων, τα οποία δεν υπόκεινται στα ίδια ΠΚΔ κριτήρια ή/και 
κριτήρια αντικτύπου με τους τίτλους που διακρατούνται άμεσα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα 
αξιολογεί την καταλληλότητα των εν λόγω μέσων σε σχέση με τον επενδυτικό στόχο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν ένα παράγωγο δεν πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα κριτήρια  

(συνέχεια) 
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πληροί τις ΠΚΔ απαιτήσεις, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο μέσω του μέσου για 
να επωφελείται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει κατά κανόνα να διατηρεί πάνω από το 70% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα 
αντισταθμισμένα σε ευρώ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 40% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τίτλους κατώτερου επενδυτικού βαθμού και χρεόγραφα χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των χρεογράφων στα οποία μπορεί να επενδύει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού 
στόχου, την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να λάβει σύνθετες θέσεις πώλησης σε αγορές, νομίσματα, τίτλους, 
δείκτες και άλλες ομάδες τίτλων. Αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 
κινδύνου, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

αντικτύπου, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο μέσω του μέσου για να επωφελείται 
από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και να αντισταθμίζει τις εκθέσεις σε 
συνάλλαγμα.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει κατά κανόνα να διατηρεί πάνω από το 70% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα 
αντισταθμισμένα σε ευρώ. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 40% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τίτλους κατώτερου επενδυτικού βαθμού και χρεόγραφα χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των χρεογράφων στα οποία μπορεί να επενδύει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market). 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού 
στόχου, την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να λάβει σύνθετες θέσεις πώλησης σε αγορές, νομίσματα, τίτλους, 
δείκτες και άλλες ομάδες τίτλων. Αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 
κινδύνου, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Επενδυτική προσέγγιση 

Η προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου για βιώσιμες επενδύσεις γίνεται μέσω μιας ευέλικτης 
κατανομής των στοιχείων ενεργητικού, επενδύοντας παράλληλα σε τίτλους που εκδίδονται από 
εταιρείες ή κυβερνήσεις που τηρούν υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και σχετικής με 
τη διακυβέρνηση συμπεριφοράς. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί βασική συμμετοχή σε 
στοιχεία ενεργητικού που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατανέμει ελεύθερα κεφάλαια σε διάφορους τύπους στοιχείων ανάλογα με 
τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και τις αξίες των στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει 
έρευνα σε βάθος για τον καθορισμό της αξίας των στοιχείων σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
καθώς και αναλύσεις των αντιδράσεων της αγοράς σε γεγονότα για τον εντοπισμό επενδυτικών  

(συνέχεια) 

Επενδυτική στρατηγική 
- Επενδυτική προσέγγιση

Η προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου για βιώσιμες επενδύσεις γίνεται μέσω μιας ευέλικτης 
κατανομής των στοιχείων ενεργητικού, επενδύοντας παράλληλα σε τίτλους που εκδίδονται από 
εταιρείες ή κυβερνήσεις που τηρούν υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και σχετικής με 
τη διακυβέρνηση συμπεριφοράς. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί βασική συμμετοχή σε 
στοιχεία ενεργητικού που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατανέμει κεφάλαια σε διάφορους τύπους στοιχείων ανάλογα με τις 
αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και τις αξίες των στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει 
έρευνα σε βάθος για τον καθορισμό της αξίας των στοιχείων σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
καθώς και αναλύσεις των αντιδράσεων της αγοράς σε γεγονότα για τον εντοπισμό επενδυτικών 
ευκαιριών. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να ανταποκρίνεται, όταν οι τιμές  

(συνέχεια) 
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ευκαιριών. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να ανταποκρίνεται, όταν οι τιμές των 
στοιχείων ενεργητικού απομακρύνονται από μια λογική έννοια «εύλογης» μακροπρόθεσμης αξίας 
λόγω των αντιδράσεων της αγοράς σε γεγονότα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διαχείριση του κινδύνου επενδύοντας παγκοσμίως σε πολλές 
κατηγορίες στοιχείων και σε διαφορετικούς τομείς, νομίσματα και χώρες. Η ετησιοποιημένη 
μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 4% και 7%, σε 
οποιοδήποτε διάστημα πέντε ετών. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων που 
εφαρμόζονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G, στην 
ενότητα «Βιβλιογραφία» του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

των στοιχείων ενεργητικού απομακρύνονται από μια λογική έννοια «εύλογης» μακροπρόθεσμης 
αξίας λόγω των αντιδράσεων της αγοράς σε γεγονότα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διαχείριση του κινδύνου επενδύοντας παγκοσμίως σε πολλές 
κατηγορίες στοιχείων και σε διαφορετικούς τομείς, νομίσματα και χώρες. Η ετησιοποιημένη 
μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 4% και 7%, σε 
οποιοδήποτε διάστημα πέντε ετών. 
Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει 
αρχικά το δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 
1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική. 
2. Εντός αυτού του πιο περιορισμένου επενδυτικού φάσματος, ο Διαχειριστής Επενδύσεων

εντοπίζει τίτλους που θεωρούνται κατάλληλοι για περαιτέρω ανάλυση: 
a. Σύμφωνα με τα ΠΚΔ κριτήρια του χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί

και βαθμολογεί τα ΠΚΔ διαπιστευτήρια για τους υπόλοιπους τίτλους με βάση τις
εξωτερικές αξιολογήσεις που στηρίζονται σε ΠΚΔ κριτήρια και την αξιολόγηση του
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αποκλείονται οι τίτλοι χαμηλότερης βαθμολογίας που
θεωρούνται ουραγοί σε επίπεδο ΠΚΔ χαρακτηριστικών, έχοντας ως αποτέλεσμα το
χαρτοφυλάκιο να κλίνει προς επενδύσεις με καλύτερα ΠΚΔ χαρακτηριστικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης
παρέχονται στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων αντικτύπου.

b. Σύμφωνα με τα κριτήρια αντικτύπου του χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
εντοπίζει τους τίτλους που θεωρούνται κατάλληλοι για περαιτέρω ανάλυση. Στο πλαίσιο
της μεθόδου εκτίμησης αντικτύπου της M&G, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει και
βαθμολογεί αυτούς τους τίτλους για να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους για το
αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι υπόλοιποι τίτλοι συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο
παρακολούθησης επενδύσεων θετικού αντικτύπου, οι οποίες μπορούν να αγοραστούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης παρέχονται 
στο έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων αντικτύπου. 
3. Εντός αυτού του πιο περιορισμένου επενδυτικού φάσματος, ο Διαχειριστής Επενδύσεων

κατανέμει κεφάλαια μεταξύ διαφορετικών τύπων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τη
διαδικασία που εξηγήθηκε παραπάνω. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί εντός έκαστης κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού θεμελιώδη ανάλυση για να 
εξετάσει την αποτίμηση αυτών των επενδύσεων και τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε 
σχέση με τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

- Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση
• Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως Planet+ / Sustainable και προωθεί τα ΠΚΔ

χαρακτηριστικά. 
• Εντός της εν λόγω κατηγορίας, εφαρμόζεται ένας συνδυασμός προσέγγισης θετικής ΠΚΔ

τάσης για τη συνιστώσα του χαρτοφυλακίου που αφορά τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά και μιας
προσέγγισης αντικτύπου για τη συνιστώσα του χαρτοφυλακίου που αφορά τον αντίκτυπο. 

• Τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα κριτήρια αντικτύπου αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα
του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%.

(συνέχεια) 
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• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια ή/και
στα κριτήρια αντικτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας αποκλειστικής ανάλυσης
από την M&G ή/και πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια. Όπως εξηγείται στο
έγγραφο ΠΚΔ κριτηρίων και κριτηρίων αντικτύπου, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η
διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε μετρητά, σε στοιχεία ενεργητικού που είναι
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες
επενδύσεις.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει των ΠΚΔ κριτηρίων εξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση και προσεγγίσεις των ΠΚΔ κριτηρίων στην υπεύθυνη επένδυση» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 

Μ/Δ 

Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 
• ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) Sustainable 

Allocation Fund - ΠΚΔ κριτήρια και κριτήρια αντικτύπου» που περιλαμβάνει την προσέγγιση
εξαιρέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν διαθέτει δείκτη 
αναφοράς. 

Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογούν τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου με στόχο να 
παρέχουν συνολική απόδοση της τάξης του 4% έως 8% ετησίως σε οποιοδήποτε διάστημα τριών 
ετών. 

Δείκτης αναφοράς (αμετάβλητος) 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν διαθέτει δείκτη 
αναφοράς. 

Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογούν τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου με στόχο να 
παρέχουν συνολική απόδοση της τάξης του 4% έως 8% ετησίως σε οποιοδήποτε διάστημα τριών 
ετών. 
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Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Οι τυπικοί επενδυτές μπορεί να είναι ιδιώτες, επαγγελματίες ή θεσμικοί επενδυτές που 
επιδιώκουν μια συνολική απόδοση (τον συνδυασμό εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου), αλλά 
μπορούν να επωμίζονται τον οικονομικό κίνδυνο της ζημίας που απορρέει από την επένδυσή τους 
στο αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν μια 
συνολική απόδοση (τον συνδυασμό εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου) και που επιθυμούν ένα 
αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού από οπουδήποτε παγκοσμίως, 
εφαρμόζοντας τους ΠΚΔ παράγοντες κατά την επένδυση ή/και την επένδυση σε στοιχεία 
ενεργητικού που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Οι κατάλληλοι 
επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό τους και να 
γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν εισοδήματος που απορρέει από αυτή είναι 
εξίσου πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

 M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Η επενδυτική πολιτική ισχύει από τις 30 Απριλίου 2021 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, όπως σταθερό εισόδημα, μετοχές, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα 
ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash). Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, και να εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ευέλικτη κατανομή στοιχείων ενεργητικού και επενδύει κατά κανόνα εντός των ακόλουθων καθαρών πεδίων κατανομής: 20-80% σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος, 20-60% σε μετοχές και 0-20% σε άλλα στοιχεία ενεργητικού.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα κριτήρια αντικτύπου.  
Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 
 Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά 

δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες: επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία, την

κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα κριτήρια αντικτύπου.

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το έγγραφο των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων αντικτύπου, όπως γνωστοποιείται στην ενότητα
«Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. 
Συνήθως, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει το 20%-50% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε στοιχεία ενεργητικού θετικού αντικτύπου. Τα στοιχεία ενεργητικού θετικού αντικτύπου είναι στοιχεία
που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως. Κατέχει πάντα τουλάχιστον το 20% της καθαρής αξίας
ενεργητικού του σε στοιχεία ενεργητικού θετικού αντικτύπου και δεν υφίσταται ανώτατο όριο στο επίπεδο της έκθεσης θετικού αντικτύπου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, επίσης, έμμεσα μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η M&G) και παραγώγων,
τα οποία δεν υπόκεινται στα ίδια ΠΚΔ κριτήρια ή/και κριτήρια αντικτύπου με τους τίτλους που διακρατούνται άμεσα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αξιολογεί την καταλληλότητα των εν λόγω
μέσων σε σχέση με τον επενδυτικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν ένα παράγωγο δεν πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια ή/και τα κριτήρια αντικτύπου, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο 
μέσω του μέσου για να επωφελείται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και να αντισταθμίζει τις εκθέσεις σε συνάλλαγμα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει κατά κανόνα να διατηρεί πάνω από το 70% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα
αντισταθμισμένα σε ευρώ.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 40% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε τίτλους κατώτερου επενδυτικού βαθμού και χρεόγραφα χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί ως προς την πιστωτική ποιότητα των χρεογράφων στα οποία μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις και έως 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα 
χρεόγραφα. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων 
της Κίνας (China Interbank Bond Market). 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να λάβει σύνθετες θέσεις πώλησης σε αγορές, νομίσματα, τίτλους, δείκτες και άλλες ομάδες τίτλων. Αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 
κινδύνου, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 
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