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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων:
Pictet-Emerging Europe και Pictet-Russian Equities

Λουξεμβούργο, Ι Ιουνίου 2021

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Με την παρούσα ανακοινώνεταιπρος τους μεριδιούχους του Pictet — Emerging Europe (το «Απορροφώμενο
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και του Pictet - Russian Equities (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 ης Συγχώνευσης Θα είναιγια την καθαρή αξία ενεργητικού που Θα υπολογιστεί στις 12 Ιουλίου 2021
(η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Εφιστάταιη προσοχή των μεριδιούχων του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στογεγονός
ότι η Συγχώνευση Θα συμβεί μετά την προγραμματισμένη συγχώνευση με ένα άλλο επιμέρους αμοιβαίο
κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Pictet - - Russia Index τον Μάιο του 2021 και επίσης ότι η απόφαση
ελήφθη με στόχο τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων Και προς το βέλτιστο
συμφέρον των μεριδιούχων λόγω ης περιορισμένης εμπορικής ικανότητας.

Στην παρούσα επιστολή αναλύεται ο λόγος ης Συγχώνευσης, σι επιλογές σας, σι λεπτομέρειες ης
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 η Συγχώνευση.
Μπορείνα Θέλετε να συμj3ουλευτείτε τον φορολογικό σύμβουλό σας όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχειη Συγχώνευση στη φορολογική σας κατάσταση και, εφόσον το επιθυμείτε, να ζητήσετε την εξαγορά
των μεριδίων σας, δωρεάν, οποτεδήποτε μέχριην ημερομηνία υπολογισμού ης καθαρής αξίας ενεργητικού
στις 2 Ιουλίου 2021. Επισημαίνεται, ιδίως, ότι το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
καηγοριοποιείται ως μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τον Γερμανικό Φορολογικό Νόμο
Επενδύσεων, ενώ το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καηγοριοποιείται. Αν επιθυμείτε να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συγχώνευση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
+35246 71 71 7666.

Με εκτίμηση

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Benoit BeisbardtSuzanne Berg

σι ΟΣΒΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις ρελλwτιι~



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η απόφαση ελήφθη με στόχο Τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων και προς το
βέλτιστο συμφέρον των μερι&ούχων λόγω ης περιορισμένης εμπορικής δυνατόητας.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Οι Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν τις ακόλουθες τρεις επιλογές:

1. Καμία ενέργεια: θα γίνει αυτόματα ανταλλαγή των μερ ιδίων σας με μερίδια του Απορροφώντος
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς καμία χρέωση, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Pictet-Emerging Europe (EUR) Pictet-Russian Equities (IJSD)
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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 η μετατροπή, σας καλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙD) 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.ρictetή από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

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

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σι 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 η
Συπώνευση, μπορείτενα ζητήσετε την εξαγοράτων μεριδίων σας, χωρίςχρέωση, έως ην Καταληκτική Ώρα
παύσης συναλλαγών γιατο Απορροφών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Ι Ιουνίου 2021

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ από την ημερομηνία υπολογισμού ης
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καθαρής αξίας ενεργητικού στις 1 Ιουνίου

2021

σι ~ΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν Τις μελλοντικές



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΡΟΥΣ έως τις 1:00 μ.μ ης 2ας Ιουλίου 2021
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ‘Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («ΚΑΤΑΜ4ΚΤΙΙ(Η ΩΡΑ ΠΑΥΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ»)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ έως τις 1:00 μ.μ. ης 2ας Ιουλίου 2021
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («ΚΑΤΑΛ}ΙΚ’ΠΚΗ ΩΡΑ
ΠΑΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΑΑ~ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΙΟΡΡΟΦΩΝ»)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Καμία αναστολή
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡ1ΔΙΩΝ Η Ημερομηνία’Εναρξης Ισχύος
(ιΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΑΛΑΙΗΣ»)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ («ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΕΝΑΡΞΗΣ η καθαρή αξία ενεργητικού που
ΙΖΧΥΟΣ») υπολογίζεται στις 12 Ιουλίου 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 η
Συγχώνευση το αργότερο 2 εργάσιμες
ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος.

ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Βασικές διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Του Απορροφώντος
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ κατωτέρω)
> Ενώ το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ειτενδύειτουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού

ενεργητικού του/των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του σε κινητές αξίες εταιρειών που έχουν την
έδρα τους ή/και αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης δραστηριότητά τους σε αναδυόμενες χώρες ης
Ευρώπης, το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα επενδύει
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού του/των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του
σε μετοχές ή οποιοδήποτε άλλο είδος τίτλου με χαρακτηριστικά μετοχής εταιρειών που έχουν την έδρα
τους στη Ρωσία ή αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης δραστηριότητάς τους στη Ρωσία.

) Ενώ το νόμισμα αναφοράς του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ευρώ, το
νόμισμα αναφοράς του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το δολάριο ΗΠΑ.

Αϋξηση των μέγιστων αμοιβών διαχείρισηςγια τις κατηγορίες μεριδίων Ι καιλ.

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

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

σι ΟΣΒΚΑ δενπροσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενεςαποδόσεις δεν διασφαλΙζονντις μελλοντικι



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 καιπαθητικού, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 20, σημείο α’, του
νόμου ης Ι7ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε (ο
«Νόμος του 2010»). ‘Ολα τα χρέη του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα καταβληθούν
από το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πριν από η Συγχώνευση και έχουν ήδη συσσωρευτεί
στην καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά το διάσημα πριν από η Συγχώνευση, το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Θα αναπροσαρμοστεί ενόψει ης Συγχώνευσης. Συνεπώς, η συνεισφορά του Απορροφώμενου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μερίδια και/ή σε διαθέσιμα. Τα έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την επανεξισορρόιτηση
του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα επιβαρύνουν το
Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Μετά η Συγχώνευση δεν Θα πραγματοποιηθεί Καμία επανεξισορρόιτηση του Απορροφώντος Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διάλυση του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα παύσει να υφίσταται ως συνέπεια ης Συγχώνευσης
και ως εκτούτου, Θα λυθείκατά ην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

Σχέση ανταλλαγής
Η σχέση ανταλλαγήςγιατη Συγχώνευση θαείναι ό δεκαδικά ψηφία και θακαθοριστείκατάτην Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος (η «ΗμερομηνίαΣχέσηςλνταλλiχγής»).

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

Λόγω ης διαφοράς του νομίσματος αναφοράς μεταξύ των ΕπιμέρουςΑμοιβαίων Κεφαλαίων, σι μεριδιούχοι.
του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να εκτίθενται σε διαφορετικό κίνδυνο
συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με την κατηγορία μεριδίων στην οποία επενδύουν. Λόγω ης πιθανής
διαφοράς στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο μεταξύ των σχετικών καηγοριών μεριδίων του
Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίο και των σχετικών κατηγοριών μεριδίων του
Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων που θαλάβουν σι μεριδιούχοιτου
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
ης συμμετοχής τους Θα είναι η ίδια.

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

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

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

σι οΣΕκΑ δενπροσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις κιχι οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαΜζουν τις μελλοντικές



> 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 ης Deloitte Audit S.έ
rJ,η οποία επαληθεύειτην αξία του ενεργητικού καιτου παθητικού καιτην 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.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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 μεριδιούχοιπαροτρύνονται 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.ρictetή από το εγγεγραμμένογραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

σι οΣΕκΑ δενπροσφέρσυν εγγυημένες αποδόσεις κυιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν &ασφαλΙζουν τις μελλοντικι
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Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
συνολικού ενεργητικού του/των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων του σε κινητές
αξίες εταφειών που έχουν την έδρα τους
ή/και αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης
δραστηριότητά τους σε αναδυόμενες χώρες
ης Ευρώπης.

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
επενδύει επίσης σε τίτλους που
διακινούνται στο ρωσικό χρηματιστήριο
«RTS Stock Exchange».

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
διατηρεί ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο, το οποίο Θα αποτελείται
γενικά από τίτλους εισηγμένων εταιρειών.
Οι εν λόγω τίτλοι δύνανται να είναι κοινές ή
προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμα
ομόλογα Κα’ σε μικρότερο βαθμό, τίτλοι
επιλογής επί κινητών αξιών και δικαιώματα
προαίρεσης. Επιπλέον, το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να
επενδύει έως το 10% του καθαρού
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ,
συμπεριλαμβανομένων άλλων Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 181 του
Νόμου του 2010.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται
επίσης να επενδύει σε πιστοποιητικά
αποθετηρίου (όπωςΑDR, GDR, EDR).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δϋναται
επίσης να εττενδύει σε άλλες αναδυόμενες
χώρες πλην των αναδυόμενων χωρών ης
Ευρώπης.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
συνολικού ενεργητικού του/των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων του σε μετοχές ή
οποιοδήποτε άλλο είδος τίτλου με
χαρακτηριστικά μετοχής εταιρειών που
έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή
αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης
δραστηριότητάς τους στη Ρωσία. Οι εν λόγω
άλλοι τίτλοι με χαρακτηριστικά μετοχής
δύνανται να είναι πιστοποιητικά
αποθετηρίου ΗΠΑ (ADR), ευρωπαϊκά
πιστοποιητικά αποθετηρίου (EDR) και
παγκόσμια πιστοποιητικά αποθετηρίου
(GDR), των οποίων τα υποκείμενα στοιχεία
ενεργητικού εκδίδονται από εταιρείες με
έδρα στη Ρωσία και στη συνέχεια
διακινούνται σε οργανωμένη αγορά εκτός
των χωρών αυτών, κυρίως στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη.

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα
διατηρεί ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο, το οποίο Θα αποτελείται
γενικά από τίτλους εισηγμένων εταιρειών.
Οι εν λόγω τίτλοι δύνανται να είναι κοινές ή
προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμα
ομόλογα και, σε μικρότερο βαθμό, τίτλοι
επιλογής και δικαιώματα προαίρεσης.

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
μπορεί επίσης να επενδύει σε τίτλους που
διακινούνται στο χρηματιστήριο της
Μόσχας.

Επιπλέον, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
δύναται επίσης να επενδύει έως το 10% του
καθαρού ενεργητικοϋ του σε ΟΣΕΚΑ και
άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων άλλων
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το
Άρθρο 181 του Νόμου του 2010.

Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους δεν
Θα υπερβαίνουν το 15%.

Επενδυτική
πολιτική και στόχοι

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν Θα επενδύει άνω του 10% του ενεργητικού του σε
ομόλογα ή οποιονδήποτε άλλο χρεωστικό τίτλο, συμπεριλαμβανομένων των
μετατρέψιμων ομολόγων, μέσαχρηματαγοράς, παράγωγα μέσα ή/και δομημένα προϊόντα
που έχουν ως υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού ή παρέχουν έκθεση σε ομόλογα ή
παρεμφερή χρεωστικό τίτλο και έντοκους τίτλους.

Κατ’ αναλογία, σι επενδϋσεις σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, που έχουν ως
πρωταρχικό στόχο τις επενδύσεις στα προαναφερόμενα στοιχεία ενεργητικού, εμπίπτουν
επίσης στο όριο ύψους 10%.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδϋει σε δομημένα προϊόντα,
όπως ομόλογα ή άλλες κινητές αξίες, των οποίων η απόδοση συνδέεται, για παράδειγμα,

σι οΣΕκΑ δενπροσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις κει οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
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με την απόδοση ενός δείκτη, κινητών αξιών ή ενός καλαθιού κινητών αξιών ή ενός
οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

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

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται ναχρησιμοποιεί τεχνικές καιπαράγωγα μέσα,
στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης και εντός των ορίων που καθορίζονται
στους επενδυτικούς περιορισμούς.

Η επενδυτική διαδικασία ενσωματώνειπαράγοντες ESG βασισμένους σε ιδιόκτητη έρευνα
ή έρευνατρίτων, προκειμένου να αξιολογούνται οι επενδυτικοί κίνδυνοικαι οι επενδυτικές
ευκαιρίες. Κατά την επιλογή των επενδύσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
μπορεί να αγοράζονται και να κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου χρεόγραφα εκδοτών με υψηλό κίνδυνο ως προς η διαηρησιμόητα.

Δείκτης αναφοράς MSCI ΕΜ Europe 10/40 (EUR). MSCI Russia 10/40 (USD).

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κινδύνου, τον στόχο και τη μέτρηση ης
επίδοσης.

. Η επίδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να διαφέρει σημαντικά από
την επίδοση του δείκτη αναφοράς, επειδή ο Διαχειριστής διαθέτει σημαντική διακριτική
ευχέρεια απόκλισης ως προς την επιλογή των τίτλων και ης στάθμισής τους.

‘Εκθεση σε Το αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης σε Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων ανέρχεται στο 10% του
συμβάσεις καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

~ Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναμένεται να διαθέτει έκθεση σε συμβάσεις
απόδοσης, ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, Συμφωνίες Επαναγοράς και Συμφωνίες Αγοράς και
συναλλαγές Επαναπωλησης.
δανεισμού τίτλων,
συμφωνίες αγοράς
και επαναπώλησης
και συμφωνίες
ειταναγοράς

Περιορισμός βάσει Τουλάχιστον το 51% του καθαρού Δεν καηγοριοποιείται
του Γερμανικού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Φορολογικού Κεφαλαίου Θα επενδύεται σε φυσικές
Νόμου Επενδύσεων μετοχές (εξαιρουμένων πιστοποιητικών

αποθετηρίου ΗΠΑ (ΑDR),παγκόσμιων
πιστοποιητικών αποθεηρίου (GDR),
παραγώγων και άλλων δανειακών τίτλων),
σι οποίες είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο.

> Επιθυμούν να επενδύουν σε μετοχές >

εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή/και
αναπτύσσουν το κύριο μέρος ης
δραστηριότητά τους σε αναδυόμενες
χώρες ης Ευρώπης,
συμπεριλαμβανομένων ης Ρωσίας καιτης >

Τουρκίας.

οι οΣΕκΑ δενιτροσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις κυιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντιιο

Προφίλτυπικού
επενδυτή

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα
επενδυτικό μέσο με ενεργή διαχείριση για
επενδυτές, σι οποίοι:

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα
επενδυτικό μέσο με ενεργή διαχείριση για
επενδυτές, οι οποίοι:

Επιθυμούν να επενδύουν σε μετοχές
εταιρειών που έχουν την έδρα τους στη
Ρωσία ή/και αναπτύσσουν το κύριο
μέρος ης δραστηριότητάς τους στη
Ρωσία.

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

Διαχειριστής(-ές) PictetAsset Management Limited

Μέθοδος Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων
διαχείρισης
κινδύνου

Ώρα ιταύσης ‘Εως τις 1:00 μ.μ. κατά ην αντίστοιχη Ημέραλποτίμησης
συναλλαγών γιαη
λήψη εντολών
εγγραφής και
εξαγοράς

Συχνόητα Η καθαρή αξία ενεργητικού Θα καθορίζεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα των Ρραπεζών (η
υπολογισμού ης «Ημέρα Α’ποτίμησης»).
καθαρής αξίας Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβοϋλιο διαηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε υπολογισμό

ης 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 χρησιμοποιείγιαην αποτίμηση σημαντικού μέρους των στοιχείων ενεργητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο ης
εταιρείαςwww.asseιmanagementρictet

Ημέρα Ο υπολογισμός και η δημοσίευση ης καθαρής αξίας υπολογισμού σε μια Ημέρα
Υ’πολογισμού Αποτίμησης Θα πραγματοποιούνται κατά ην αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης (η «Ημέρα

Υπολογισμού»).

Ημερομηνία Εντός 3 Εργάσιμων Ημερών μετά ην ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης.
πληρωμής (valeur)
για εγγραφές κει
ε~αγορές

Νόμισμα EUR USD

SRRI ό IΕUR,ΡΕΙΙΚ,RΕUR:7
Pdy GB? : ό

Αρχικό ελάχιστο I: FUR 1 ει’ ‘: USD 1 ει’
ποσό εγγραφής A: Ανατρέξτε στο A: Ανατρέξτε στο

www.assetinanaaementoictet www.assetmpnp2emenίηictet
?:- Ρ:

R:
2:-

Μέγιστες αμοιβές 1: 1,80% I: 1,90%
διαχείρισης A: 1,80% A: 1,90%

Ρ: 2,40% Ρ: 2,40%
R: 2,90% R: 2,90%
2:0% Ζ:0%

Μέγιστες αμοιβές 1: 0,80% 1: 0,80%
εξυπηρέησης(1) A: 0,80% A: 0,80%

?: 0,80% Ρ: 0,80%

σι ΟΣΕΚΑ δενπροσιρέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
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R: 0,80% R: 0,80%
Ζ: 0,80% Ζ: 0,80%

Μέγιστατέλη I: 0,30% I: 0,30%
Τράπεζας A: 0,30% A: 0,30%
θεμυτοφυλαιςής P: 0,30% . Ρ: 0,30%

R: 0,30% R: 0,30%
Ζ: 0,30% Ζ: 0,30%

(1) Για τις αντισταθμισμένες καηγορίες μεριδίων ισχύειπρόσθετη αμοιβή 5 μονάδων βάσης.

Οι ΟΣΕΙζΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις κυιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντυς
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ΡΙΟΤΕΤ
‘SiN CODES

Emerging Europe ________________

IEUR 1υ0131718073

Ρ dy FUR ΙU0208608983

P dy GBP Lυ0320649907

PEUR 1υ0130728842

REUR 1υ0131719634

Ζ EUR 1υ0230608332

Russian Equities __________________

ΗΙ FUR Lυ2273155478

HP dy FUR 1υ2273155551

HP FUR 1U0650148660

HRALID 1υ1839537880

HR EUR 1υ0650148744

HZ EUR Lυ2273155809

Ι dy USD LU 1574075039

Ι EUR 1υ0338482937

iGBP ιυο859479239

Ι USD ΙU0338432002

P dy GBP 1υ0338423232

Ρ dy USD 1υ0338482424

PEUR 1U0338483075

P USD Lΰ0338482267

R EUR 11J0338483158

R USD 1U0338482770

Ζ USD 1U0340081248




