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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Pictet — Short-Term Money Market CHF,, Pictet —

Short-Term Money Market USD, Pictet - Short-Term Money Market FUR, Pictet - Short-Term
Money Market JPY (τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια»)

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 2021
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Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από επανεκτίμηση ης ταξινόμησης των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ης 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»), τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που επί του παρόντος
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου ότου SFDR Θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
8 του SFDR.

θαγίνει αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίς αντίκτυπο στην
επενδυτική πολιτική των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία Θα οδηγήσει σε αυτή την
αναταξινόμηση, λόγω σημαντικότερων εξαιρέσεων από αυτές που ισχύουν σήμερα.

Ως εκ τούτου, η τυπική ενότητα του επενδυτικού προφίλ, ης επενδυτικής πολιτικής και των στόχων
καθώς και σι ενόητες που αφορούν τον δείκτη αναφοράς για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Θα
τροποποιηθούν ως εξής:

Ενότητα Εισαγωγή γνωστοποιήσεων Αφαίρεση γνωστοποιήσεων
παραρτήματος

Επιμέρους
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου

Προφίλτυπικού Επιδίωξη προώθησης περιβαλλοντικών και/ή Δεν εφαρμόζεται
επενδυτή Κοινωνικών χαρακτηριστικών τηρουμένων

ορθών πρακτικών διακυβέρνησης: Άρθρο 8
Επενδυτική Η επενδυτική διαδικασία ενσωματώνει Η επενδυτική διαδικασία
πολιτική και παράγοντες ESG βασισμένους σε ιδιόκτητη ενσωματώνει παράγοντες
στόχοι έρευναή έρευνα τρίτων, προκειμένου να ESG βασισμένους σε

αξιολογούνται σι επενδυτικοί κίνδυνοι και σι ιδιόκηη έρευνα ή έρευνα
επενδυτικές ευκαιρίες. Κατά την επιλογή των Τρίτων, προκειμένου να
επενδύσεων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιολογούνται σι επενδυτικοί
υιοθετεί μια προσέγγιση η οποία τείνει να κίνδυνοι και οι επενδυτικές
επιδιώκει την αύξηση της στάθμισης των τίτλων ευκαιρίες. Κατά την επιλογή
με χαμηλό κίνδυνο βιωσιμόητας και/ή η των επενδύσεων του
μείωση ης στάθμισης των τίτλων με υψηλό Επιμέρους Αμοιβαίου
κίνδυνο βιωσιμότητας. Κεφαλαίου, μπορείνα
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζει μια πρόσθετη αγοράζονται και να
πολιτική αποκλεισμού όσον αφορά άμεσες κρατούνται στο
επενδύσεις σε εταιρείες καιχώρες σι οποίες χαρτοφυλάκιο του Επιμέρους
θεωρούνται ασύμβατες με την προσέγγιση της Αμοιβαίου Κεφαλαίου

χρεόγραφα εκδοτών με

σι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καί οιττροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Pictet Asset Management για υπεύθυνες υψηλό κίνδυνο
επενδύσεις. β ιωσιμότητας.
Για Περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην
πολιτική μας Περί υπεύθυνων επενδύσεων στη
διεύθυνση
https://www.am.pictet/en/globalwebsite/giobal
articles/company/responsible-investment for
further_information

Δείκτης αναφοράς Στη σύνθεση του δείκτη αναφοράς δεν Δεν εφαρμόζεται
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες ESG.

Οι αλλαγές αυτές θα
Ιουλίου 2021.

αρχίσουν να ισχύουν για την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 16

Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς
χρέωση προμήθειας εξαγoράς, μέχρι την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 15 Ιουλίου 2021.

To νέο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθεται στoν ιστότοπο
www.assetmanagement.oictet και κατόπιν αιτήματος από το εγγεγραμμένο γραφείo ης Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό του Αμοιβαίoυ Κεφαλαίου

Suzanne Berg Benoit Beisbardt
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