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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: 
Pictet-India Index και Pictet-Emerging Markets Index 

Λουξεμβούργο, 20 Μαΐου 2021 

Αγαπητοί μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα ανακοινώνεται προς τους μεριδιούχους του Pictet – India Index (το «Απορροφώμενο 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και του Pictet – Emerging Markets Index (το «Απορροφών Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ότι το διοικητικό συμβούλιο του Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») (το «Διοικητικό 
Συμβούλιο») αποφάσισε να προβεί στη συγχώνευση του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο 
με το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συλλογικά αναφερόμενα ως τα «Επιμέρους Αμοιβαία 
Κεφάλαια») (η συνολική διαδικασία θα αναφέρεται εφεξής ως η «Συγχώνευση»). Η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της Συγχώνευσης θα είναι για την καθαρή αξία ενεργητικού που θα υπολογιστεί στις 30 Ιουνίου 2021 
(η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).  

Στην παρούσα επιστολή αναλύεται ο λόγος της Συγχώνευσης, οι επιλογές σας, οι λεπτομέρειες της 
διαδικασίας και περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

 Ας σημειωθεί ότι η Συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει συγκεκριμένα φορολογικά έξοδα ανάλογα με τις 
προσωπικές σας περιστάσεις και η φορολογική σας κατάσταση μπορεί να αλλάξει μετά τη Συγχώνευση. 
Μπορεί να θέλετε να συμβουλευτείτε τον φορολογικό σύμβουλό σας όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει η Συγχώνευση στη φορολογική σας κατάσταση και, εφόσον το επιθυμείτε, να ζητήσετε την εξαγορά 
των μεριδίων σας, δωρεάν, οποτεδήποτε μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού 
στις 22 Ιουνίου 2021.  

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συγχώνευση, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο +352 46 71 71 7666. 

Με εκτίμηση 

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

 
Suzanne Berg 

 

 
Benoit Beisbardt 
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Ο  Λ Ο ΓΟ Σ  Τ ΗΣ  Σ ΥΓ Χ ΩΝ Ε ΥΣ ΗΣ  

Η απόφαση ελήφθη με στόχο τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων και προς το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων λόγω της περιορισμένης εμπορικής δυνατότητας. 

Ο Ι  Ε ΠΙ ΛΟ ΓΕ Σ  Σ Α Σ  

Οι Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν τις ακόλουθες τρεις επιλογές: 
 
1. Καμία ενέργεια: θα γίνει αυτόματα ανταλλαγή των μεριδίων σας με μερίδια του Απορροφώντος 

Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς καμία χρέωση, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  

Pictet-India Index Pictet-Emerging Markets Index 
Τύπος Μεριδίων Κωδικός ISIN Τύπος Μεριδίων Κωδικός ISIN 

I EUR LU0625739536 I EUR LU0474967725 
I GBP LU0859480161 I GBP LU0859479742 
I USD LU0625738215 I USD LU0188497985 

IS EUR LU2053547860 IS EUR LU2053547787 
IS USD LU0625738488 IS USD LU0328685416 
J USD LU1834887595 J USD LU1834887249 
P EUR LU0625739619 P EUR LU0474967998 
P USD LU0625738561 P USD LU0188499254 
R EUR LU0625739700 R EUR LU0474968020 
R USD LU0625739023 R USD LU0188499684 

 

2. Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι την Καταληκτική Ώρα 
παύσης συναλλαγών για το Απορροφώμενο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό 
δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς χρέωση. Προτού ζητήσετε τη μετατροπή, σας καλούμε να 
διαβάσετε προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) για κάθε 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προς το οποίο επιθυμείτε να γίνει η μετατροπή και, όσον αφορά 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία είναι 
διαθέσιμα στον ιστότοπο www.assetmanagement.pictet ή από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

3. Εξαγορά της επένδυσής σας, χωρίς χρέωση, μέχρι την Καταληκτική Ώρα παύσης συναλλαγών για το 
Απορροφώμενο.  

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
που δεν θα έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους θα μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν δεν συμφωνείτε με τη 
Συγχώνευση, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς χρέωση, έως την Καταληκτική Ώρα 
παύσης συναλλαγών για το Απορροφών. 

Χ Ρ Ο ΝΟ ΔΙ Α Γ ΡΑ ΜΜ Α  ΣΥΓ Χ Ω Ν Ε ΥΣ ΗΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 20 Μαΐου 2021 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

από την ημερομηνία υπολογισμού της 
καθαρής αξίας ενεργητικού στις 21 Μαΐου 
2021 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΡΟΥΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

έως τις 12:00 μ.μ. της 21ης Ιουνίου 2021 
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ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΑΥΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ») 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
ΠΑΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ») 

έως τις 12:00 μ.μ. της 21ης Ιουνίου 2021 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Καμία αναστολή 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
(«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ») 

Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ («ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ») 

η καθαρή αξία ενεργητικού που 
υπολογίζεται στις 30 Ιουνίου 2021 ή σε 
οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και 
ημερομηνία που μπορεί να ορίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιήσει 
εγγράφως στους μεριδιούχους των 
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.   

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Κάθε μεριδιούχος του Απορροφώμενου 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβει 
ειδοποίηση που θα επιβεβαιώνει ότι (i) 
πραγματοποιήθηκε η Συγχώνευση και (ii) 
ολοκληρώθηκε ο αριθμός των αντίστοιχων 
μεριδίων που κατέχουν στο Απορροφών 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά τη 
Συγχώνευση το αργότερο 2 εργάσιμες 
ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος. 

Λ Ε Π Τ ΟΜΕ ΡΕ ΙΕ Σ  ΚΑ Ι  ΔΙ Α ΔΙ ΚΑ Σ ΙΑ  Τ ΗΣ  Σ ΥΓ Χ Ω ΝΕ ΥΣ ΗΣ  

Βασική διαφορά μεταξύ του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ. κατωτέρω) 
› Ενώ το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την πλήρη και ολοκληρωμένη φυσική 

αναπαραγωγή του δείκτη MSCI India (εφεξής ο «Δείκτης Αναφοράς»), το Απορροφών Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την πλήρη και ολοκληρωμένη φυσική αναπαραγωγή του δείκτη MSCI 
Emerging Markets (εφεξής ο «Δείκτης Αναφοράς»). 

› Αύξηση των μέγιστων αμοιβών διαχείρισης για τις κατηγορίες μεριδίων I, IS, A, P και R. 

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

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι κύριες μεταξύ τους διαφορές 
παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας «Διαφορές μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων». 

Διαδικασία πριν από τη Συγχώνευση 
Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μεταβιβαστεί στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό μορφή συνεισφοράς σε 
είδος του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 20, σημείο α΄, του 
νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε (ο 
«Νόμος του 2010»). Όλα τα χρέη του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα καταβληθούν 
από το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πριν από τη Συγχώνευση και έχουν ήδη συσσωρευτεί 
στην καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
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Κατά το διάστημα πριν από τη Συγχώνευση, το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου θα αναπροσαρμοστεί ενόψει της Συγχώνευσης. Συνεπώς, η συνεισφορά του Απορροφώμενου 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμα. Τα έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την επανεξισορρόπηση του 
χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επιβαρύνουν το Απορροφώμενο 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

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

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

Σχέση ανταλλαγής 
Η σχέση ανταλλαγής για τη Συγχώνευση θα είναι 6 δεκαδικά ψηφία και θα καθοριστεί κατά την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος (η «Ημερομηνία Σχέσης Ανταλλαγής»). 

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

Λόγω της πιθανής διαφοράς στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο μεταξύ των σχετικών κατηγοριών 
μεριδίων του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο και των σχετικών κατηγοριών μεριδίων του 
Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι του 
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί 
να διαφέρει από τον αριθμό που κατέχουν στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αλλά η αξία 
της συμμετοχής τους θα είναι η ίδια. 

Δαπάνη 
Οποιεσδήποτε νομικές, συμβουλευτικής ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη Συγχώνευση θα 
επιβαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δηλαδή την Pictet Asset Management 
(Europe) S.A. 

Δημοσίευση της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Αυτές οι πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στο κοινό, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, σε άλλες 
δικαιοδοσίες όπου διανέμονται μερίδια του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Ε Π Ι Π ΡΟ ΣΘΕ Τ Ε Σ  Π Λ ΗΡΟ ΦΟ ΡΙ Ε Σ  

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατόπιν 
αιτήματος και παρέχονται δωρεάν στους μεριδιούχους των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων: 

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

› Μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή, δηλαδή της Deloitte Audit S.à 
r.l, η οποία επαληθεύει την αξία του ενεργητικού και του παθητικού και την ισχύουσα σχέση ανταλλαγής, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου του 2010 

› Το καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

› Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

› Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 
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ΔΙ Α ΦΟ ΡΕ Σ  ΜΕ Τ Α ΞΥ ΤΩ Ν  Ε ΠΙ ΜΕ ΡΟ ΥΣ  ΑΜ ΟΙΒ Α ΙΩ Ν  ΚΕ Φ Α ΛΑ ΙΩ Ν  

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

Οι μεριδιούχοι παροτρύνονται να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και 
το σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 
www.assetmanagement.pictet ή από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 PICTET – INDIA INDEX PICTET – EMERGING MARKETS INDEX 

Επενδυτική πολιτική 
και στόχοι 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει 
την πλήρη και ολοκληρωμένη φυσική 
αναπαραγωγή του δείκτη MSCI India 
(εφεξής ο «Δείκτης Αναφοράς»). Επιδιώκει 
να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του 
επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο κινητών 
αξιών ή άλλων επιλέξιμων στοιχείων 
ενεργητικού που περιλαμβάνουν το σύνολο 
(ή, κατ’ εξαίρεση, έναν σημαντικό αριθμό) 
των συνιστωσών του εν λόγω δείκτη. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 
πλήρη και ολοκληρωμένη φυσική αναπαραγωγή 
του δείκτη MSCI Emerging Markets (εφεξής ο 
«Δείκτης Αναφοράς»). Επιδιώκει να επιτύχει τον 
επενδυτικό στόχο του επενδύοντας σε ένα 
χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών ή άλλων 
επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού που 
περιλαμβάνουν το σύνολο (ή, κατ’ εξαίρεση, έναν 
σημαντικό αριθμό) των συνιστωσών του εν 
λόγω δείκτη. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να 
επενδύει σε Μετοχές Κίνας Κατηγορίας Α μέσω 
(i) του καθεστώτος QFII που παραχωρείται σε 
οντότητα του Ομίλου Pictet (με ανώτατο όριο το 
35% του καθαρού ενεργητικού του), (ii) του 
καθεστώτος RQFII που παραχωρείται σε 
οντότητα του Ομίλου Pictet ή/και (iii) του 
προγράμματος Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect ή/και (iv) του προγράμματος Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ή/και (v) 
οποιωνδήποτε παρεμφερών αποδεκτών 
συνδεδεμένων προγραμμάτων ή μέσων 
πρόσβασης σε συναλλαγές και εκκαθαρίσεις 
τίτλων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο μέλλον. Το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης 
να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα επί Μετοχών Κίνας Κατηγορίας Α. 

 Η σύνθεση του Δείκτη Αναφοράς είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.msci.com. Κατά 
κανόνα, η επανεξισορρόπηση του Δείκτη Αναφοράς θα πραγματοποιείται τέσσερις φορές 
ετησίως. 

Το εκ των προτέρων σφάλμα παρακολούθησης ανάμεσα στην αλλαγή της αξίας των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στην αλλαγή 
του Δείκτη Αναφοράς αναμένεται να κυμαίνεται κάτω του 0,30% ετησίως, σε κανονικές 
συνθήκες της αγοράς.  

Λόγω αυτής της φυσικής αναπαραγωγής, ενδέχεται να είναι δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η 
αγορά όλων των συνιστωσών του Δείκτη Αναφοράς κατ’ αναλογία προς τη στάθμισή τους 
στον Δείκτη Αναφοράς ή η αγορά ορισμένων συνιστωσών, λόγω του βαθμού ρευστότητάς 
τους, των επενδυτικών ορίων που περιγράφονται στην ενότητα «Επενδυτικοί περιορισμοί», 
άλλων νομικών ή κανονιστικών περιορισμών, του κόστους συναλλαγής και άλλων εξόδων που 
βαρύνουν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, των υφιστάμενων διαφορών και της 
ενδεχόμενης αναντιστοιχίας ανάμεσα στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και στον Δείκτη 
Αναφοράς όταν οι αγορές είναι κλειστές. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει οριακά σε τίτλους που δεν αποτελούν 
μέρος του δείκτη αναφοράς, όταν αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. όταν γίνεται 
επανεξισορρόπηση του δείκτη, σε περίπτωση εταιρικής δράσης ή για τη διαχείριση ταμειακών 

http://www.msci.com/
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ροών) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως διαταραχές της αγοράς ή ακραία 
μεταβλητότητα.  Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 
σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Δείκτη 
Αναφοράς. 

Δεδομένου ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τη φυσική αναπαραγωγή του 
Δείκτη Αναφοράς, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου δεν θα αναπροσαρμόζεται παρά μόνο 
(εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) σε μια προσπάθεια για την κατά το δυνατόν καλύτερη 
αναπαραγωγή της απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς. Συνεπώς, το Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο δεν θα επιδιώκει να υπερβεί σε απόδοση τον Δείκτη Αναφοράς και δεν θα 
προσπαθεί να υιοθετήσει συντηρητική στάση, όταν οι αγορές κινούνται πτωτικά ή 
θεωρούνται υπερτιμημένες. Ως εκ τούτου, η πτώση του Δείκτη Αναφοράς θα μπορούσε να 
επιφέρει αντίστοιχη πτώση της αξίας των Μεριδίων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Οι επενδυτές πρέπει επίσης να έχουν υπ’ όψιν ότι η επανεξισορρόπηση του Δείκτη Αναφοράς 
ενδέχεται να επιφέρει κόστος συναλλαγών που θα βαρύνει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
και ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

Πέραν των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τη φυσική αναπαραγωγή του Δείκτη 
Αναφοράς, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο υπόκειται γενικότερα στους κινδύνους της αγοράς (δηλαδή, στον κίνδυνο μείωσης 
της αξίας μιας επένδυσης λόγω αλλαγών σε παράγοντες της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές μετοχών ή η μεταβλητότητα). 

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 44 του Νόμου του 2010, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται 
να επενδύει έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του [ακόμα και 35% (για έναν και μόνο 
εκδότη) όταν επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις στις αγορές, κυρίως στην περίπτωση των 
οργανωμένων αγορών όπου ορισμένες κινητές αξίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση] στον ίδιο 
εκδότη με στόχο την αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη Αναφοράς του. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει μετατρέψιμα ομόλογα.  

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ.  

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να πραγματοποιεί συναλλαγές επί μη παραδοτέων 
προθεσμιακών συμβάσεων. Η μη παραδοτέα προθεσμιακή σύμβαση είναι μια διμερής 
χρηματοοικονομική σύμβαση επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα σε ένα ισχυρό 
νόμισμα και ένα αναδυόμενο νόμισμα για μελλοντική ημερομηνία αξίας. Κατά τη λήξη, δεν 
σημειώνεται παράδοση του αναδυόμενου νομίσματος, αλλά ένας διακανονισμός σε μετρητά 
του οικονομικού αποτελέσματος της σύμβασης στο ισχυρό νόμισμα.  

Η Διεθνής Ένωση Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swaps and 
Derivatives Association – ISDA) έχει εκδώσει τυποποιημένα έγγραφα για τις εν λόγω 
συναλλαγές, τα οποία περιλαμβάνονται στη Σύμβαση-Πλαίσιο της ISDA. Το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να πραγματοποιεί συναλλαγές επί μη παραδοτέων 
προθεσμιακών συμβάσεων μόνο με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται 
σε τέτοιου είδους συναλλαγές και τηρώντας αυστηρά τις τυποποιημένες διατάξεις της 
Σύμβασης-Πλαισίου της ISDA. 

Εάν ο διαχειριστής το κρίνει απαραίτητο και προς το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων, 
και προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
δύναται να διατηρεί ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, όπως, μεταξύ άλλων, καταθέσεις 
και μέσα χρηματαγοράς. 

Εάν ο διαχειριστής το κρίνει απαραίτητο και προς το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων, 
και προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποαπόδοσης έναντι του Δείκτη Αναφοράς, 
το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για αποτελεσματική διαχείριση, εντός των ορίων που καθορίζονται 
στους επενδυτικούς περιορισμούς. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων και 
Συμφωνίες Επαναγοράς και Αγοράς και Επαναπώλησης, προκειμένου να αυξάνει το κεφάλαιό 
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του ή το εισόδημά του ή να μειώνει τα σχετικά έξοδα ή τους κινδύνους. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναπαράγει έναν δείκτη που δεν λαμβάνει υπόψη 
παράγοντες ESG, ωστόσο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται μέσω της μεθοδικής 
άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου και της συνεργασίας με επιλεγμένους εκδότες προκειμένου 
να επηρεάσουν θετικά τις πρακτικές στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα διακυβέρνησης.  

Δείκτης Αναφοράς MSCI India Index MSCI Emerging Markets Index 

Έκθεση σε συμβάσεις 
ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης, 
συναλλαγές 
δανεισμού τίτλων, 
συμφωνίες αγοράς 
και επαναπώλησης 
και συμφωνίες 
επαναγοράς 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν 
αναμένεται να διαθέτει έκθεση σε 
συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης, Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων, 
Συμφωνίες Επαναγοράς και Συμφωνίες 
Αγοράς και Επαναπώλησης. 

 

Το αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης σε Συμφωνίες 
Δανεισμού Τίτλων ανέρχεται στο 5% του 
καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν 
αναμένεται να διαθέτει έκθεση σε συμβάσεις 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, Συμφωνίες 
Επαναγοράς και Συμφωνίες Αγοράς και 
Επαναπώλησης. 

Περιορισμός βάσει 
του Γερμανικού 
Φορολογικού Νόμου 
Επενδύσεων 

Τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
επενδύεται σε φυσικές μετοχές (εξαιρουμένων πιστοποιητικών αποθετηρίου ΗΠΑ (ADR), 
παγκόσμιων πιστοποιητικών αποθετηρίου (GDR), παραγώγων και άλλων δανειακών τίτλων), 
οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

Προφίλ τυπικού 
επενδυτή 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα 
επενδυτικό μέσο παθητικής διαχείρισης για 
επενδυτές, οι οποίοι: 

› Επιθυμούν να αναπαράγουν την 
απόδοση του δείκτη MSCI India. 

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

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα 
επενδυτικό μέσο παθητικής διαχείρισης για 
επενδυτές, οι οποίοι: 

› Επιθυμούν να αναπαράγουν την 
απόδοση του δείκτη MSCI Emerging 
Markets. 

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

Διαχειριστής(-ές) Pictet Asset Management Limited, Pictet Asset Management S.A.  

Μέθοδος διαχείρισης 
κινδύνου 

Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων  

Ώρα παύσης 
συναλλαγών για τη 
λήψη εντολών 
εγγραφής και 
εξαγοράς 

Έως τις 12:00 μ.μ. κατά την Εργάσιμη Ημέρα των Τραπεζών πριν από την αντίστοιχη Ημέρα 
Αποτίμησης. 

Συχνότητα 
υπολογισμού της 
καθαρής αξίας 
ενεργητικού 

Η καθαρή αξία ενεργητικού θα καθορίζεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα των Τραπεζών (η «Ημέρα 
Αποτίμησης»).  

Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε υπολογισμό της 
καθαρής αξίας ενεργητικού ή να υπολογίσει μια καθαρή αξία ενεργητικού που δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαπραγμάτευσης λόγω κλεισίματος μίας ή περισσότερων 
αγορών, στις οποίες επενδύει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή/και τις οποίες χρησιμοποιεί 
για την αποτίμηση σημαντικού μέρους των στοιχείων ενεργητικού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της 
εταιρείαςwww.assetmanagement.pictet. 

http://www.pictetfunds.com/
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Ημέρα Υπολογισμού Ο υπολογισμός και η δημοσίευση της καθαρής αξίας υπολογισμού σε μια Ημέρα Αποτίμησης 
θα πραγματοποιούνται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης (η «Ημέρα Υπολογισμού»). 

Ημερομηνία 
πληρωμής (valeur) 
για εγγραφές και 
εξαγορές 

Εγγραφές 
Εντός 2 Εργάσιμων Ημερών των Τραπεζών μετά την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης. 

Εξαγορές 
Εντός 3 Εργάσιμων Ημερών των Τραπεζών μετά την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης. 

Νόμισμα USD  

SRRI 6  

Μηχανισμός 
αναπροσαρμογής 
τιμολόγησης (swing 
pricing) 

Μέγιστο 1% Μέγιστο 1,50% 

Αρχικό ελάχιστο 
ποσό εγγραφής 

I: USD 1 εκ. 
IS: USD 1 εκ. 
A: Ανατρέξτε στο 
www.assetmanagement.pictet  
P: -  
R: -  
Z: 
J: USD 100 εκ. 
JS: USD 100 εκ. 

I: USD 1 εκ. 
IS: USD 1 εκ. 
A: Ανατρέξτε στο 
www.assetmanagement.pictet  
P: -  
R: -  
Z: - 
J: USD 100 εκ. 
JS: USD 100 εκ. 

Μέγιστες αμοιβές 
διαχείρισης 

I: 0,45% 
IS: 0,45% 
A: 0,45% 
P: 0,60% 
R: 1,20% 
Z: 0% 
J: 0,15% 
JS: 0,15% 

I: 0,60% 
IS: 0,60% 
A: 0,60% 
P: 0,90% 
R: 1,35% 
Z: 0% 
J: 0,15% 
JS: 0,15% 

Μέγιστες αμοιβές 
εξυπηρέτησης(1) 

I: 0,10% 
IS: 0,10% 
A: 0,10% 
P: 0,10% 
R: 0,10% 
Z: 0,10% 
J: 0,10% 
JS: 0,10% 

I: 0,10% 
IS: 0,10% 
A: 0,10% 
P: 0,10% 
R: 0,10% 
Z: 0,10% 
J: 0,10% 
JS: 0,10% 

Μέγιστα τέλη 
Τράπεζας 
Θεματοφυλακής 

I: 0,30% 
IS: 0,30% 
A: 0,30% 
P: 0,30% 
R: 0,30% 
Z: 0,30% 
J: 0,30% 
JS: 0,30% 

I: 0,30%  
IS: 0,30% 
A: 0,30% 
P: 0,30% 
R: 0,30% 
Z: 0,30% 
J: 0,30% 
JS: 0,30% 

(1) Για τις αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων ισχύει πρόσθετη αμοιβή 5 μονάδων βάσης. 

 

http://www.assetmanagement.pictet/
http://www.assetmanagement.pictet/
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