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Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι 
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία 
επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή σας ή κάποιον άλλο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλα τα Μερίδιά 
σας στην Goldman Sachs Funds, παραδώστε αμέσως το παρόν στον αγοραστή ή στον 
δικαιούχο μεταβίβασης ή στον επαγγελματία επενδύσεων, στην τράπεζα ή σε άλλον 
αντιπρόσωπο μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση, για να μεταβιβαστεί στον 
αγοραστή ή στον δικαιούχο μεταβίβασης το συντομότερο δυνατό. Αν είστε θεματοφύλακας, 
εκπρόσωπος (nominee), διαμεσολαβητής ή άλλος πάροχος πλατφόρμας, παρακαλούμε 
παραδώστε αυτό το έγγραφο στον πραγματικό δικαιούχο των Μεριδίων. 
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Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους του Χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Europe CORE® Equity 
Portfolio (το «Χαρτοφυλάκιο»), ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Goldman Sachs Funds (το 
«Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
 
Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
 
Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το χαρτοφυλάκιο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμο βάσει του 
γαλλικού «Plan d’Épargne en Actions» (Πρόγραμμα αποταμίευσης σε μετοχές) («PEA») μετά τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2020-1595 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τις 
συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των 
ασφαλίσεων, των συλλογικών επενδύσεων και των αποταμιευτικών προγραμμάτων σε μετοχές, καθώς και 
σύμφωνα με το διάταγμα της 22ας Δεκεμβρίου 2020 που ορίζει την περίοδο προσαρμογής που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης. Μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, το χαρτοφυλάκιο θα 
συνεχίσει να επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε επιλέξιμους μετοχικούς τίτλους 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τίτλων ή δικαιωμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο L.221-
31 (παρ. 1) του γαλλικού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα (δηλαδή τίτλοι που έχουν 
εκδοθεί από οντότητες που έχουν συσταθεί στην ΕΕ, τον ΕΟΧ, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2021). Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από οντότητες που 
έχουν συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα θεωρούνται πλέον επιλέξιμοι μετοχικοί τίτλοι του 
άρθρου L.221-31 (παρ. 1) του γαλλικού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα. Συνεπώς, το 
χαρτοφυλάκιο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμο βάσει του γαλλικού PEA μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Κατά συνέπεια, αν η επένδυσή σας στο χαρτοφυλάκιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός PEA, τα μερίδια 
που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για το PEA μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Το χαρτοφυλάκιο θα διατηρήσει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένων της επενδυτικής 
στρατηγικής και του προφίλ κινδύνου του, των κανόνων εγγραφής/εξαγοράς και των αμοιβών διαχείρισης. 
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Συνιστάται στους μεριδιούχους να απευθυνθούν στους φοροτεχνικούς (ή άλλους) συμβούλους τους 
προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το γεγονός στην προσωπική τους 
κατάσταση, καθώς και τυχόν συνέπειες της επένδυσής τους σε αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα το Λουξεμβούργο, 
ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις τους. 
 
Το ενημερωτικό δελτίο του χαρτοφυλακίου θα τροποποιηθεί αναλόγως την επόμενη φορά.  
 
Επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο +44 (0)20 7774 6366 ή με τον επαγγελματία 
της Goldman Sachs αν επιθυμείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας ή να τη μετατρέψετε σε μερίδια άλλου 
Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

 
 
Glenn Thorpe 
 
Για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Goldman Sachs Funds 
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