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PICTET
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SlCAV)

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.CS.) του Λουξεμβούργου υπ αρ. Β 38 034

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Pictet - Global Fixed Income Opportunities και
Pictet — Multi Asset Global Opportunities (Τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια»)

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 2021

Το διοικητικό συμβούλιο του Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις
ακόλουθες αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια:

Ι. Κατευθυντήριες γραιmές τnψ Ευοωπιdκής Αρχής Κι’ηιτών Αξιών και Ανοοών (<ESMb) σχετικά με τις
αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισιιένους τύπους ΟΕΕ. ημερομηνίας 3 Απριλίου 2020
(ιιΚατευΟυντήριεςγραιmές της ΕSΜΑή

Η ESMA δημοσίευσε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να παρέχει τυποποίηση στον καθορισμό των
δομών Και μηχανισμών αμοιβών επίδοσης εντός ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, σι ενόητες που αφορούν τις αμοιβές επίδοσης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίου
τροποποιήθηκαν προκειμένου να είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ης ESMA ως εξής:

1. Pictet - Global Fixed Income Oirnortunities

Αμοιβή επίδοσης:
Οι Διαχειριστές Θα λαμβάνουν αμοιβή επίδοσης η οποία Θα σωρεύεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης και Θα
καταβάλλεται ετησίως, με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μερίδιο, που ισοδυναμείμε το
10 % της επίδοσης τηςΚΑΕανά Μερίδιο (μετρούμενη έναντι τσυΑνώτερου ΣημείουΑπόδοσης - HWM) σε
σχέση με την επίδοση του δείκτη που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα για κάΘε ΚατηγορίαΜεριδίω ν,
από την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης στο τέλος μιας περιόδου υπολογισμού, για την οποία έχει
υπολογιστείμια αμοιβή επίδοσης. Καμία αμοιβή επίδοσης δεν Θαείναι πληρωτέα για τα Μερίδια Χ

Αγαπητέ μεριδιούχε,

ΤύποςΜεριδίου Δείκτης

ΚατηγορίεςΜεριδίων που εκφράζονται σε USD και FUR ICELIBOR USD Ονemι~ht +1,5%

ΑντισταΘμισμένεςΚατηγορίεςΜεριδίων που EON/A Capitalization Index (FUR) + 1,5%

εκφράζονται σε FUR

ΑντισταθμισμένεςΚατηγορίεςΜεριδίων που /CELIBOR CHFspotNext + 1,5%

εκφράζονται σε CHF

οι οΣΕ1Μ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπρσηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν πις μελλοντικές



ΑντισταΘμισμένεςΚατηγσρίεςΜεριδίων που JCELJBORJPYSpotNext + 1,5%

εκφράζονται σεΙΡΥ

‘4ντισταθμισμένεςΚατηγορίεςΜεριδίων Που ICELJBOR GB!’ Ονeτnι~ht + 1,5%

εκφράζονται σε GB!’

Η αμοιβή επίδοσης υπολογίζεται με βάση την ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατόπιν αφαίρεσης όλων των εξόδων,
υποχρεώσεων και αμοιβώ ν διαχείρισης (αλλά όχι της αμοιβής επίδοσης) και προσαρμόζεται ώστε να
λαμβάνονται υπ’όψιν όλες σι εγγραφές και εξαγορές.

Οποιαδήποτε πρώτη περίοδος υπολογισμού Θα αρχίζει την ημερομηνία έναρξης της σχετικήςΚατηγορίας
και Θα λήγει την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι επόμενες περίοδοι
υπολογισμού Θα αρχίζουν την Τελευταία Ημέρα Αποτίμησης στο τέλος της προηγούμενης περιόδου
υπολογισμού και θαλήγουν την τελευταία ΗμέραλποτίμησηςκάΘε επόμενου οικονομικού έτους.

Η συχνότητα αποκρυστάλλωσης είναι ετήσια.

Η περίοδος αναφοράς επιδόσεων, που είναι η περίοδος στο τέλος της οποίας μπορεί να γίνει
επανακαΘορισμός των προηγούμενων απωλειών, αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας - της
Κατηγορίας.
Το Ανώτατο Σημείο Απόδοσης (HWM) ορίζεται ως η υψηλότερη από τις δύο ακόλουθες τιμές:

> Η τελευταία Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, επί της οποίας έχει υπολογιστεί αμοιβή
επίδοσης στο τέλοςμιας περιόδου υπολογισμού, και

> Η αρχική ΚΑΕ ανά Μερίδιο.

Το Ανώτατο Σημείο Απόδοσης (HWM) Θα μειώνεται κατά τα μερίσματα που καταβάλλονται στους
Μεριδιούχους.

Το Ανώτατο Σημείο Απόδοσης (HWM) είναι μόνιμο και δεν προβλέπεται επανακαΘορισμός των
προηγούμενων απωλειών για τον σκοπό του υπολογισμού αμοιβώ ν επίδοσης.
Εάν προκύψει ότι η ΛΑΕ ανά Μερίδιο πριν από την αμοιβή επίδοσης είναι χαμηλότερη από το Ανώτατο
ΣημείοΑπόδοσηςγια την ενλόγω περίοδο υπολογισμού, δεν Θα καταβάλλεται καμία αμοιβή επίδοσης.
Οι προβλέψεις για την αμοιβή απόδοσης Θα γίνονται σε κάθε ΗμέραΑποτίμησης. Εάν η ΚΑΕ ανά Μερίδιο
μειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, σι προβλέψεις που 4γουν πραγματοποιηθεί για την
αμοιβή επίδοσης Θα μειώνονται αντίστοιχα. Εάν αυτέςοι προβλέψειςμηδενιστούν, δεν Θα είναι πληρωτέα
καμία αμοιβή επίδοσης. -

Εάν η απόδοση της Κ4Ε ανά Μερίδιο (μετρούμενη έναντι του Ανώτατου Σημείου Απόδοσης) είναι Θετική
ενώ η απόδοση του Δείκτη είναι αρνητικ4 η υπολογιζόμενη αμοιβή επίδοσηςανά Μερίδιο Θα περιορίζεται
στην απόδοση της ΚΑΕ ανά Μερίδιο προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εντύπωση ότι ο
υπολογισμός της αμοιβής επίδοσης υποδεικνύει ότι η ΚΑΕ ανά Μερίδιο μετά την αμοιβή επίδοσης είναι
κατώτερη του Ανώτατου Σημείου Απόδοσης.

Για τα Μερίδια που υπάρχουν στην Κατηγορία Μεριδίων από την αρχή της περιόδου υπολογισμού, η
αμοιβή επίδοσης Θα υπολογίζεται με βάση την επίδοση έναντι του Ανώτατου Σημείου Απόδοσης.

Για τα Μερίδια που εγγράφονται κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, η αμοιβή επίδοσης Θα
υπολογίζεται μεβάση την επίδοση απότην ημερομηνία εγγραφής έως το τέλος της περιόδου υπολογισμού.
Επιπλέον, η αμοιβή επίδοσης ανά Μερίδιο Θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στην αμοιβή επίδοσης ανά Μερίδιο
που αντιστοιχείστα Μερίδια που υπάρχουν στηνΚατηγορία από την αρχή της περιόδου υπολογισμού.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Για τα Μερίδια που εξαγοράζονται Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμοό, η αμοιβή επίδοσης
υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο FIFO (πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή), στο πλαίσιο της οποίας τα
Μερίδια που αγοράζονται πρώτα εξαγοράζονται πρώτα και τα Μερίδια που αγοράζονται τελευταία
εξαγοράζονται τελευταία.

Η αμοιβή επίδοσης που κρυσταλλοποιείται σε περίπτωση εξαγοράς είναι πληρωτέα στο τέλος της
περιόδου υπολογισμού, ακόμα Και αν δεν υπάρχει πλέον αμοιβή επίδοσης εκείνη την ημερομηνία.

Παραδείγματα:

KAEirpiv HWM ΚλΕανά Ετήσια Συνολική Α οι,~’ Μέγ.Αμοιβή Κ24Εμετά
Αμοιβή ανά επίδοση επίδοση Επίδ. Ειτίδο Επίδ. (ΚΑΕ- Αμοιβή

Επίδ. μερίδιο μεριδίου Δείκτη ΔείκτηίQ σης HWM) Επίδ
Έτος!: 112,0 100,8 12,0% 2,8% 2,0% 1,8 12,0 111,0
Έτος2: 115,0 111,0 3,6% -1,0% 4,0% 0,5 4,0 114,5
Έτος3: 114,0 114,5 -0,4% -1,0% -1,0% 0,0 0,0 114,0
Έτος4: 115,0 114,5 0,4% 2,0% 1,8% 0,0 0,5 115,8
Έτος5: 114,6 114,5 0,1% -3,0% -2,0% 0,2 0,1 114,5

(1) Η επίδοση του Δείκτη από την τελευταία »μέρα Αποτίμησης στο τέλος μιας περιόδου υπολογισμού,
για την οποία έχει υπολογιστεί αμοιβή επίδοσης.

Με ποσοστό αμοιβής επίδοσης ίσο με 10%.
Έτος]: Η επίδοση ΑΛΕ ανά Μερίδιο (12%) είναι ανώτερη από την επίδοση του Δείκτη (2%)

Η υπερβάλλουσα επι’δοση είναι 10% και παράγει αμοιβή επίδοσης ίση με 1

Έτος 2: Η επίδοση ΚΑΕ ανά μερίδιο (3,6%) είναι ανώτερη από την επίδοση του Δείκτη (-1%)
Η υπερβάλλουσα επίδοση είναι 4,6% και παράγει αμοιβή επίδοσης ίση με 0,5

Έτος3:Ηεπίδοση ΚΑΕ ανά Μερίδιο (-0,4%) είναι ανώτερη από τηνεπίδοση τουΔείκτη (-1%)
Δεδομένου ότι η επίδοση ΚλΕανά Μερίδιο έναντι του ΗWΜείναι αρνητι4 δεν υπολογίζεται καμία
αμοιβή επίδοσης

Έτος 4: Ηεπίδοση ΚΑΕανά Μερίδιο (0,4%) είναι κατώτερη απότην επίδοση τουΔείκτη απότην τελευταία
πληρωμή αμοιβών επίδοσης (1%) .

Δεν υπολογίζεται καμία αμοιβή επίδοσης

‘Ετος5:ΗεπίδοσηΙ~4ΕανάΜερίδιο (0,1%) είναι ανώτερη από τηνεπίδοση τουΔείκτη από την τελευταία
πληρωμή αμοιβών επίδοσης (-2%)
Η υπερβόλλουσα επίδοση είναι 2,1% και παράγει αμοιβή επίδοσης ίση με 0,2 Δεδομένου ότι η
μέγιστη αμοιβή επίδοσης είναι 0,1, η τελική αμοιβή επίδοσης είναι 0,1.

8 2. Pictet - Multi Asset Global ODportunities

Αμοιβή επίδοσης:
Οι Διαχειριστές θαλαμβάνουν αμοιβή επίδοσης η οποία θα σωρεύεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης και θα
καταβάλλεται ετησίως με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μερίδιο, που ισοδυναμείμε το
10% τηςεπίδοσηςτηςΚλΕανάΜερίδιο (μετρούμενη έναντι τουλνώτερουΣημείουλπόδοσης-ΗWΜ) σε
σχέση μετην επίδοση του δείκτη που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα για κάθε Κατηγορία Μεριδίω ν,
από την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης στο τέλος μιας περιόδου υπολογισμού, για την οποία έχει
υπολογιστείμια αμοιβή επίδοσης. Καμία αμοιβή επίδοσης δεν θα είναι πληρωτέα για τα Μερίδια Χ

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις Και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



ΤύποςΜεριδίου Δείκτης

ΚατηγορίεςΜεριδίω V Που εκφράζονται σε EUR EONJA Capitalization Index (FUR) +3%

ΑντισταΘμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που ICELIBOR USD Ονeτrn~ht+ 3%

εκφράζονται σε USD

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που ΙCΕLΙΒΟRCΗΡSροtΝext+3%

εκφράζονται σε CHF

ΑντισταΘμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων Που ΙCΕLΙΒΟRΟΕΡΟνeτnι~ht+3%

εκφράζονται σε GBP

Η αμοιβή επίδοσης υπολογίζεται μεβάση την Κ4Ε ανά Μερίδιο κατόπιν αφαι’ρεσης όλων των εξόδων,
υποχρεώσεων και αμοιβώ ν διαχείρισης (αλλά όχι της αμοιβής επίδοσης) και προσαρμόζεται ώστε να
λαμβάνονται υπ’όψιν όλες σι εγγραφές και εξαγορές.

Οποιαδήποτε πρώτη περίοδος υπολογισμού Θα αρχίζει την ημερομηνία έναρξης της σχετικής Κατηγορίας
και Θα λήγει την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι επόμενες περίοδοι
υπολογισμού Θα αρχίζουν την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης στο τέλος της προηγούμενης περιόδου
υπολογισμού και Θαλήγουν την τελευταία Ημέραλποτίμησης κάθε επόμενου οικονομικού έτους.

Η συχνότητα αποκρυστάλλωσης είναι ετήσια.

Η Περίοδος Αναφοράς Επιδόσεων, που είναι η περίοδος στο τέλος της οποίας μπορεί να γίνει
επανακαΘορισμός των προηγούμενων απωλειών, αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της
Κατηγορίας. ΤολνώτατοΣημείολπόδοσης (HWM) ορίζεται ωςη υψηλότερη από τιςδύο ακόλουθες τιμές:

> Η τελευταία Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, επί της οποίας έχει υπολογιστεί αμοιβή
επίδοσης στο τέλος μιας περιόδου υπολογισμού, και

> Ηαρχική ΚλΕανά Μερίδιο.

Τολνώτατο Όριο Θα μειώνεται κατά ταμερίσματα που καταβάλλονται στουςΜεριδιούχους.

Το Ανώτατο Σημείο Απόδοσης (HWM) είναι μόνιμο και δεν προβλέπεται επανακαθορισμός των
προηγούμενων απωλειών για τον σκοπό του υπολογισμού αμοιβών επίδοσης.
Εάν προκύψει ότι η ΚαΘαρήΑξίαΕνεργητικού ανάΜερίδιο πριν απότην αμοιβή επίδοσηςείναιχαμηλότερη
από το Ανώτατο Σημείο Απόδοσης για την εν λόγω περίοδο υπολογισμού, δεν Θα καταβάλλεται καμία
αμοιβή επίδοσης.
Οι προβλέψεις για την αμοιβή απόδοσης Θα γίνονται σε κάθε Ημέρα Α ποτίμησης. Εάν η Κ4Ε ανά Μερίδιο
μειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, Οι προβλέψει ς που έχουν πραγματοποιηθεί για την
αμοιβή επίδοσης Θα μειώνονται αντίστοιχα. Εάν αυτές σι προβλέψειςμηδενιστούν, δεν θαείναι πληρωτέα
καμία αμοιβή επίδοσης.

Εάν η απόδοση τηςΚΑΕανάΜερίδιο (έναντι τσυΑνώτατου Ορίου) είναι Θετική ενώ η απόδοση του Δείκτη
είναι αρνητική, η υπολογιζόμενη αμοιβή επίδοσης ανάΜερίδιο Θα περιορίζεται στην απόδοση τηςΚΑΕανά
Μερίδιο προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εντύπωση ότι ο υπολογισμός της αμοιβής επίδοσης
υποδεικνύει ότι η ΚΑΕ ανά Μερίδιο μετά την αμοιβή επίδοσης είναι κατώτερη τσυΑνώτατου Ορίου.

Για ταΜερίδια που υπάρχουν στην κατηγορία από την αρχή της περιόδου υπολογισμού, η αμοιβή επίδοσης
Θα υπολογίζεται με βάση την απόδοση έναντι του Ανώτατου Ορίου.

Για τα Μερίδια που εγγράφονται κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, η αμοιβή επίδοσης Θα
υπολογίζεται με βάση την απόδοση από την ημερομηνία εγγραφής έως το τέλος της περιόδου
υπολογισμού. Επιπλέον, η αμοιβή επίδοσηςανάΜερίδιο Θα ανέρχεται κατ’ανώτατο στην αμοιβή επίδοσης
ανά Μερίδιο που αντιστοιχεί στα Μερίδια που υπάρχουν στην κατηγορία από την αρχή της περιόδου
υπολογισμού.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Για τα Μερίδια που εξαγοράζονται Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, η αμοιβή επίδοσης Θα
υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο FIFO (πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή,), στο πλαίσιο της οποίας τα
Μερίδια που αγοράζονται πρώτα εξαγοράζονται πρώτα και τα Μερίδια που αγοράζονται τελευταία
εξαγοράζο νται τελευταία.

Η αμοιβή επίδοσης που οριστικοποιείται σε περίπτωση εξαγοράς είναι πληρωτέα στο τέλος της περιόδου
υπολογισμού, ακόμα και ανδεν υπάρχει πλέον αμοιβή επίδοσηςεκείνη τηνημερομηνία.

Παραδείγματα:

ΚλΕπριν HWM KAEavd Ετήσια Συνολική A 01R’ Μέγ. Αμοιβή ΚλΕμετά
Αμοιβή ανά επίδοση επίδοση Επίδ. Ειτίδο Επίέ (ΚΑΕ - Αμοιβή

_______ Επίδ. Μερίδιο ιιεριδίσυ Δείκτη Δε[κτη(1) ~ HWM) Εrn’έ
Έτος]: 112,0 100,8 12,0% 28% 2,8% 1,0 12,0 111,0
Έτος2: 115,0 111,0 3,6% -1,0% -1,0% 0,5 4,8 114,5
Έτος3: 114,8 114,5 -8,4% -1,0% 4,0% 8,0 0,0 114,8
Έτος4: 115,0 114,5 8,4% 2,0% 1,8% 8,8 0,5 115,0
Έτος5: 114,6 114,5 0,1% -3,8% -2,8% 0,2 0,1 114,5

(Ι) Η επίδοση του Δείκτη από την Τελευταία Ημέρα Αποτίμησης στο τέλος μιας περιόδου
υπολογισμού, για τηνοποία έχει υπολογιστεί αμοιβή επίδοσης.

Με ποσοστό αμοιβήςεπίδοσηςίσομε 10%.
Έτος]: Η επίδοση 1(48 ανά Μερίδιο (12%) είναι ανώτερη από την επίδοση του Δείκτη (2%)

Η υπερβάλλουσα επίδοση είναι 10% και παράγει αμοιβή επίδοσης ίση με 1

Έτος 2: Η επίδοση ΚΑΕανά Μερίδιο (3,6%) είναι ανώτερη από την επίδοση του Δείκτη (-1%)
Πυπερβάλλουσα επίδοση είναι 4,6% και παράγει αμοιβήεπίδοσηςίσημε 0,5

Έτος3:ΗεπίδοσηΚλΕανά Μερίδιο (-0,4%) είναι ανώτερη από τηνεπίδοση τουΔείκτη (-1%)
Δεδομένου ότι η επίδοση ΚλΕανά Μερίδιο έναντι τουΗWΜείναι αρνητική, δεν υπολογίζεται καμία

αμοιβή επίδοσης

Έτος 4: Ηεπίδοση Κ’4Εανά Μερίδιο (0,4%) είναι κατώτερη απότην επίδοση του Δείκτη από την τελευταία
πληρωμή αμοιβών επίδοσης (1%)
Δεν υπολογίζεται καμία αμοιβή επίδοσης

Έτος 5: Η επίδοση 1(48 ανά Μερίδιο (0,1%) είναι ανώτερη από την επίδοση του Δείκτη από την τελευταία
πληρωμή αμοιβών επίδοσης (-2%)
Η υπερβάλλουσα επίδοση είναι 2,1% και παράγει αμοιβή επίδοσης ίση με 0,2 Δεδομένου ότι η
μέγιστη αμοιβή επίδοσης είναι 0,1, η τελική αμοιβή επίδοσης είναι 0,1.

Οι αλλαγές αυτές Θα αρχίσουν να ισχύουν για την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις Ι
Οκτωβρίου 2021.

Αν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή αυτή, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς
χρέωση προμήθειας εξαγοράς, μέχρι την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου
2021.

Π. Μετάβαση από τα Διιετραιτεζικά Εmτόιςκε Δανεισμού (κΙΒΟR») σε αναμορφωμένα. νέα ή εναλλαιςτικά
εmτόκια αναφοράς~

Το διοικητικό συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιθυμεί επίσηςνα σας ενημερώσει ότι αποφασίστηκε
η αλλαγή των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης για τα
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ως εξής:

σι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές



Από τις Ι Οκτωβρίου 2021 γιατο Pictet-Multi Asset Global Opportunities:

Τύπος Μεριδίου Δείκτης

Κατηγορίες Μεριδίων που εκφράζονται σε FUR Euro Short Term Rate ~€SΤR) ± 3%

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ± 3%

εκφράζονται σε USD

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδ[ων που Swiss Average Rate Overnight (SARON) ± 3%

εκφράζονται σε CHF

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που Sterling Overnight Interbank Average Rate

εκφράζονται σε GBP (SONIA) ± 3%

Από τις 1 Oκτωβρίου 2021 γιατο Pictet-Global Fixed Income Opportunities:

Τύπoς Μεριδίου Δείκτης

Κατηγορίες Μεριδίων που εκφράζονται σε USD Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ± 1,5%
Και EUR

Αντισταθμισμένες Καηγoρίες Μεριδίων πoυ Euro Short Term Rate (€STR) ± 1,5%
εκφράζονται σε FUR

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που Swiss Average Rate Overnight (SARON) ± 1,5%
εκφράζονται σε CHF

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων Που Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) ± 1,5%
εκφράζονται σε JPY

Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)
εκφράζονται σε GEP ± 1,5%

Oι νέοι δείκτες αναφοράς που Θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης είναι
σχεδόν πάντα χαμηλότεροι από τον αντίστοιχο παλαιότερο δείκτη αναφοράς LIBOR (ιιΠαλαιός Δείκτης
LIBOR») και κατά συνέπεια δεν είναι ίσοι με τον αντίστοιχο Παλαιό Δείκτη LIBOR.

Οι αλλαγές αυτές Θα αρχίσουν να ισχύουν για την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 1
Οκτωβρίου 2021.

Αν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή αυτή, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς
χρέωση προμήθειας εξαγοράς, μέχρι την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 30 Σεπτεμβρίoυ
2021.

ΗΙ. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς για το Pictet - Global Fixed Income Opportunities (το «Επιμέρους
Αυοιβαίο Κεφάλιnο»)

σι οΣΕκΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν πις μελλοντικές



Το διοικητικό συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιθυμεί επίσης να σας ενημερώσει για την αλλαγή
του δείκτη αναφοράς από τον ICE LIBOR IJSD iM (IJSD) στον Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Η αλλαγή αυτή δεν Θα έχει Καμία επίπτωση σε εσάς και στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Καθώς ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για η μέτρηση ης επίδοσης.

Αυτή η αλλαγή Θα αρχίσει να ισχύει για την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 1 Οκτωβρίου
2021.

Αν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή αυτή, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς
χρέωση προμήθειας εξαγοράς, μέχρι την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου
2021.

Το νέο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα διατίθεται στον ιστότοπο
www.assetmanaαοment.~ictet και κατόπιν αιτήματος από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Benoit BeisbardtSuzanne Berg

οι ΟΣΕΚΑ δ~ προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες ατiοδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
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PlOT ΕΤ
SIN CODES

Global Fixed income Opportunities
HI CHF 1U1732472144
H1dyGBP 1U1732473035
HF FUR 1υ1732472490
ΗΙ όΒΡ LU1732473118
HI JPY 1υ1732473209
ΗIΧ SΕΚ 1U2281154018
HJ FUR 1υ1732472573
HP CHF Lυ1732472227
HP FUR 1U1732472730
HR FUR 1U1732472813
HZ CHF 1U1793273258
HZ JPY LU2072O99612
HZX CHF 1υ2317077787
HZX FUR 1U1732472904
HZX GBP 1U2317077860
I USD ΙU1732473381
J USD 1U1732474199
Ρ dy USO 1υ1732473464
PUSD 1U1732473548
RuSD ΙU1732473621
7USD LU1732473894
ZX USO 1υ1732473977

Multi Asset Global Opportunities
HI CHF 1U1368233539
HI GBP ΙU1368233885
HI USD 1U1368232648
HPCHF 1υ1368233612
HP dy GBP 1U1368234263
HP GBP 1U1368234008
HP USD ΙU1368233026
HR CHF 1U2273157920
1dm EUR 1U1777194553
I dy FUR LU 1737066263
I EUR 1U0941348897
IX FUR 1U1115920552
P dy FUR ΙU0950511468
PEUR 1U0941349192
PX FUR LU 1115920636
R dm FUR 1υ1116037828
REUR LUO941349275
ZX FUR 1U111592O479
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