
 

 

Λουξεμβούργο, 30 Απριλίου 2021 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες θα εμφανιστούν στην επόμενη έκδοση του 

ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία Ιούνιος 2021 και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2021. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 

1. LYRA (το «Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ:  

Ο δείκτης αναφοράς της χρηματαγοράς EONIA που χρησιμοποιείται ως ελάχιστο ποσοστό επίδοσης (Hurdle Rate) για τον 
υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης του υπο-κεφαλαίου θα αντικατασταθεί από τον δείκτη €str αρχής γενομένης την 1η 
Ιουλίου 2021.  
Η διαφορά ανάμεσα στους δείκτες €str και EONIA θα είναι 8,5 μονάδες βάσης. Συνεπώς, οι επιδόσεις του δείκτη €str θα 
είναι οριακά κατώτερες από τις επιδόσεις του EONIA. Αυτό το γεγονός θα έχει επίπτωση στον υπολογισμό της επίδοσης 
του υπο-κεφαλαίου, πράγμα που θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση των αμοιβών επίδοσης σε ορισμένα σενάρια.  
Εάν παρατηρηθεί χαμηλότερη επίδοση στο τέλος του οικονομικού έτους του υπο-κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί 
επανακαθορισμός του ελάχιστου ποσοστού επίδοσης.  
Εάν παρατηρηθεί υψηλότερη επίδοση στο τέλος του οικονομικού έτους του υπο-κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί 
επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου και του ελάχιστου ποσοστού επίδοσης. 

Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες συντακτικές αλλαγές για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 

ενημερωτικού δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 

Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο ενημερωτικό δελτίο της 

Εταιρείας. Εάν τα μερίδιά σας τηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς 

όρους που ισχύουν για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών αυτού του 

είδους. 
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ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ  
1. Σε περίπτωση που συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.  
2. Εάν δεν εγκρίνετε αυτές τις αλλαγές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς 
επιβάρυνση έως τις 31 Μαΐου 2021.  
3. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com).  

 

Οι ανακοινώσεις προς τους μεριδιούχους διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας www.bnpparibas-am.com. 

 

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

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

http://www.bnpparibas-am.com/

