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Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι 
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία 
επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή σας ή κάποιον άλλο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλα τα Μερίδιά 
σας στην Goldman Sachs Funds, παραδώστε αμέσως το παρόν στον αγοραστή ή στον 
δικαιούχο μεταβίβασης ή στον επαγγελματία επενδύσεων, στην τράπεζα ή σε άλλον 
αντιπρόσωπο μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση, για να μεταβιβαστεί στον 
αγοραστή ή στον δικαιούχο μεταβίβασης το συντομότερο δυνατό. Αν είστε θεματοφύλακας, 
εκπρόσωπος (nominee), διαμεσολαβητής ή άλλος πάροχος πλατφόρμας, παραδώστε αυτό 
το έγγραφο στον πραγματικό δικαιούχο των Μεριδίων. 
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Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
 
Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
 
Διά της παρούσης σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές στο ενημερωτικό δελτίο (το «Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο») και στα προσαρτήματα (τα «Προσαρτήματα») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (από κοινού, 
εκτός αν εννοείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Αυτές οι αλλαγές θα 
τεθούν σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2021 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Όποιος Μεριδιούχος δεν 
συμφωνεί με τις εν λόγω αλλαγές δύναται να εξαγοράσει τα Μερίδιά του ή να τα μετατρέψει σε Μερίδια κάποιου 
άλλου Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς επιβάρυνση,1 οποιαδήποτε Ημέρα Συναλλαγών πριν 
από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  
 
Εκτός αν ορίζεται άλλως, οι όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην 
παρούσα θα έχουν την ίδια έννοια με αυτήν που ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
Οι αλλαγές που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν μια συνοπτική παρουσίαση των ενημερώσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσθετες, 
δευτερεύουσας σημασίας αλλαγές ή διευκρινίσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να σας επηρεάσουν, 
ανεξαρτήτως του Χαρτοφυλακίου στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι Μεριδιούχοι πρέπει να λάβουν και να 
διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης.  

 
 
I. Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο 

 

                                                 
1 Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονται από διαμεσολαβητές (εξουσιοδοτημένους διανομείς) μπορεί να 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
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1. Ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες» 

 

- Στο Ενημερωτικό Δελτίο θα προστεθεί η παράγραφος «Εξωτερική ανάθεση και μεταβίβαση 

δεδομένων», με την οποία θα διευκρινίζονται τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ή μπορούν να 

ανατεθούν από τον Θεματοφύλακα, τον Κεντρικό Πράκτορα Διοίκησης και τον Υπεύθυνο Τήρησης 

Μητρώου και τον Πράκτορα Μεταβιβάσεων, καθώς και οι χώρες στις οποίες έχουν ανατεθεί ή μπορούν 

να ανατεθούν τα καθήκοντα αυτά. 

Κυρίως η RBC Investor Services Bank S.A., ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και ο Πράκτορας 

Μεταβιβάσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μποούν να γνωστοποιούν και να μεταβιβάζουν προσωπικά 

δεδομένα σε άλλες οντότητες που είναι συνδεδεμένες με τον Όμιλο RBC, καθώς και τρίτους 

υπεργολάβους που βρίσκονται στον Καναδά, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική, σε σχέση με δραστηριότητες που έχουν 

ανατεθεί, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες πρακτόρων μεταβίβασης/μεριδιούχων, 

υπηρεσίες πληροφορικής, υποβολή εκθέσεων και δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών. 

 

- Στην ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες» θα προστεθεί η παράγραφος «ΛΔΚ» για να διευκρινιστεί ότι 

το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρεται ή πωλείται άμεσα ή έμμεσα στη ΛΔΚ σε νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα στη ΛΔΚ ή προς όφελος αυτών και ότι κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να 

αγοράσει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς την προηγούμενη απαιτούμενη κυβερνητική έγκριση 

της ΛΔΚ. 

2. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης 

 
Ο Hugo MacNeill δεν είναι πλέον μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, ως εκ 

τούτου, θα διαγραφεί από τις ενότητες «Κατάλογος» και 6 «Εταιρεία Διαχείρισης». 

3. Νομίσματα 

 

Ο ορισμός του νομίσματος ρενμίνμπι «RMB» θα αποσαφηνιστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει ότι οι αναφορές στο 

νόμισμα RMB στο όνομα μιας Κατηγορίας Μεριδίων θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές στο κινεζικό 

γουάν ρενμίνμπι (CNH). 

 

4. Ενότητα 4 «Παράγοντες Κινδύνου» 

 
Η παράγραφος 4.2.11.3 «Κίνδυνος σχετιζόμενος με τη χρήση του προγράμματος Stock Connect» θα 

τροποποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, εάν ένα Χαρτοφυλάκιο συμμετέχει σε συναλλαγές μέσω 

του Northbound Trading, θα καλύπτεται πλέον από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών του Χονγκ Κονγκ.  

5. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης σε ΟΣΕΚΑ και 
ορισμένους ΟΕΕ 

 
- Μια νέα παράγραφος θα προστεθεί στην ενότητα 19 «Αμοιβές και δαπάνες», προκειμένου να δοθεί 

ένα κατάλληλο παράδειγμα μοντέλου αμοιβών επίδοσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της 

ΕΑΚΑΑ για τις αμοιβές επίδοσης σε ΟΣΕΚΑ και ορισμένους ΟΕΕ με ημερομηνία 3 Απριλίου 2020. 

 

- Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, Goldman Sachs Global Strategic 

Macro Bond Portfolio, Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio (πρώην Goldman Sachs 

Strategic Absolute Return Bond I Portfolio) και Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II 

Portfolio (Προσάρτημα II)  

Η ενότητα 5 «Αμοιβές επίδοσης» των εν λόγω Χαρτοφυλακίων θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης σε ΟΣΕΚΑ και ορισμένους ΟΕΕ με 

ημερομηνία 3 Απριλίου 2020.  

Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου των Χαρτοφυλακίων. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_sites_default_files_library_esma-5F34-2D39-2D968-5Ffinal-5Freport-5Fguidelines-5Fon-5Fperformance-5Ffees.pdf&d=DwMFAg&c=7563p3e2zaQw0AB1wrFVgyagb2IE5rTZOYPxLxfZlX4&r=_cMBn6-9D83VdZpTy8btCSfgG_WOs7ShVKj85P6zzgc&m=MDLaOZZNX_2uBdACS8-y2l4FtUQG0Z1N5PnAfA9MD4c&s=aFaEEctBmaSL71ZbG_1xf1r2hl9DzPxUPhjUYKNHPtQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_sites_default_files_library_esma-5F34-2D39-2D968-5Ffinal-5Freport-5Fguidelines-5Fon-5Fperformance-5Ffees.pdf&d=DwMFAg&c=7563p3e2zaQw0AB1wrFVgyagb2IE5rTZOYPxLxfZlX4&r=_cMBn6-9D83VdZpTy8btCSfgG_WOs7ShVKj85P6zzgc&m=MDLaOZZNX_2uBdACS8-y2l4FtUQG0Z1N5PnAfA9MD4c&s=aFaEEctBmaSL71ZbG_1xf1r2hl9DzPxUPhjUYKNHPtQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_sites_default_files_library_esma-5F34-2D39-2D968-5Ffinal-5Freport-5Fguidelines-5Fon-5Fperformance-5Ffees.pdf&d=DwMFAg&c=7563p3e2zaQw0AB1wrFVgyagb2IE5rTZOYPxLxfZlX4&r=_cMBn6-9D83VdZpTy8btCSfgG_WOs7ShVKj85P6zzgc&m=MDLaOZZNX_2uBdACS8-y2l4FtUQG0Z1N5PnAfA9MD4c&s=aFaEEctBmaSL71ZbG_1xf1r2hl9DzPxUPhjUYKNHPtQ&e=
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6. Συχνές ερωτήσεις της Επιτροπής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (CSSF) σχετικά 
με τη χρήση των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων από τους ΟΣΕΚΑ  

 
Αρκετές παράγραφοι του Παραρτήματος Γ «Ειδικές επενδυτικές τεχνικές», καθώς και η ενότητα 4.6.3 «Ειδικοί 

κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών παραγώγων μέσων» και η ενότητα 4.7.8 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με 

αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων» θα τροποποιηθούν σύμφωνα με τις Συχνές ερωτήσεις της 

Επιτροπής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (CSSF) σχετικά με τη χρήση των συναλλαγών 

χρηματοδότησης τίτλων από τους ΟΣΕΚΑ. 

Κατά περίπτωση, τροποποιήσεις θα γίνονται επίσης στο Προσάρτημα του σχετικού Χαρτοφυλακίου.  

II. Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων στα Προσαρτήματα 

 

1. Goldman Sachs All China Equity Portfolio (Προσάρτημα I)  

 
- Η επενδυτική πολιτική του εν λόγω Χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι 

μπορεί να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού του ή έως και οποιαδήποτε άλλα 

κατώτατα όρια επιβάλλονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, σε μετοχικούς τίτλους της ΛΔΚ. 

 

Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου του 

Χαρτοφυλακίου. 

 

 

 
2. Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) (Προσάρτημα I)  

 

- Οι προμήθειες πωλήσεων των Μεριδίων Κατηγορίας P θα επικαιροποιηθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο, 

ώστε να αντικατοπτρίζουν την αλλαγή τους από «Μηδέν (Nil)» σε «Έως 5,50%». 

 

- Η προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων (Contingent Deferred Sales Charge) των 

Μεριδίων Κατηγορίας P θα επικαιροποιηθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, ώστε να αντικατοπτρίζει την 

αλλαγή τους από «Έως 5,50%» σε «Μηδέν (Nil)».  

 

3. Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio (Προσάρτημα I)  

 
- Η ενότητα 3 «Υπολογισμός της συνολικής έκθεσης και αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης» θα 

επικαιροποιηθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο δείκτης αναφοράς του Χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται για σύγκριση των επιδόσεων του Χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι το Χαρτοφυλάκιο 

δεν έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του Δείκτη αναφοράς.  

 

Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου του Χαρτοφυλακίου. 

 

4. Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, Goldman Sachs All China Equity Portfolio, Goldman 

Sachs Emerging Markets Equity Portfolio, Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity 

Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio, Goldman Sachs Global Equity 

Partners Portfolio, Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio, Goldman Sachs 

India Equity Portfolio, Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio, Goldman Sachs Japan 

Equity Portfolio, Goldman Sachs US Equity Portfolio, Goldman Sachs US Focused Growth 

Equity Portfolio, Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio, Goldman Sachs US 

Technology Opportunities Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Infrastructure Equity 

Portfolio, Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio, Goldman Sachs Eurozone 

CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs North America Energy και Energy Infrastructure 

Equity Portfolio, Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs 

Europe CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio, 
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Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity 

Portfolio (Προσάρτημα I) 

- Οι επενδυτικές πολιτικές των εν λόγω Χαρτοφυλακίων θα τροποποιηθούν για να αποσαφηνιστεί ότι 

τα εν λόγω Χαρτοφυλάκια δεν μπορούν να επενδύουν σε επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια που 

επιτρέπουν μόχλευση. 

Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου των 

Χαρτοφυλακίων. 

5. Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio, Goldman Sachs Strategic Absolute 

Return Bond I Portfolio (Προσάρτημα II) 

 
- Η ονομασία αυτών των Χαρτοφυλακίων θα επικαιροποιηθεί ως εξής:  

 

Προηγούμενη ονομασία Χαρτοφυλακίου Νέα ονομασία Χαρτοφυλακίου 

Goldman Sachs Global Strategic Income Bond 

Portfolio 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus 

Portfolio 

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I 

Portfolio 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio 

 

- Οι προμήθειες πωλήσεων των Μεριδίων Κατηγορίας P του Goldman Sachs Global Strategic Income 

Bond Portfolio θα επικαιροποιηθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο, ώστε να αντικατοπτρίζουν την αλλαγή 

τους από «Μηδέν (Nil)» σε «Έως 5,50%». 

Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου των 

Χαρτοφυλακίων. 

 

6. Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio (Προσάρτημα V) 

 
- Οι προμήθειες πωλήσεων των Μεριδίων Κατηγορίας P θα επικαιροποιηθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο, 

ώστε να αντικατοπτρίζουν την αλλαγή τους από «Μηδέν (Nil)» σε «Έως 5,50%». 

 

- Ο πίνακας κατηγοριών μεριδίων θα αναθεωρηθεί, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης 

κατηγοριών μεριδίων «Snap» και «Close», όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 7 

«Εγγραφές, εξαγορές και ανταλλαγές» του παρόντος Χαρτοφυλακίου και στην ενότητα 17 

«Καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού» του Ενημερωτικού Δελτίου. 

III. Άλλες συμπληρωματικές τροποποιήσεις του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των 

διαφόρων Προσαρτημάτων 

Κάθε αναφορά στην «Barclays» στο όνομα του διαχειριστή δείκτη αναφοράς ή του δείκτη αναφοράς 
«Bloomberg Barclays» θα αφαιρεθεί μετά την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του διαχειριστή από 
«Bloomberg Barclays» σε «Bloomberg». Η παράγραφος «Χρήση δεικτών αναφοράς» της ενότητας 
«Σημαντικές πληροφορίες» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των Προσαρτημάτων των σχετικών 
Χαρτοφυλακίων θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.  
 
 
 
 
Επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο +44 (0)20 7774 6366 ή με τον επαγγελματία 
της Goldman Sachs αν επιθυμείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας ή να τη μετατρέψετε σε μερίδια άλλου 
Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 
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Συνιστάται στους Μεριδιούχους να απευθυνθούν στους συμβούλους τους σχετικά με τις επιπτώσεις των 
αλλαγών στα Χαρτοφυλάκια, καθώς και τυχόν συνέπειες της επένδυσής τους σε αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα 
στο Λουξεμβούργο λόγω των προσωπικών περιστάσεών τους. 
 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
Glenn Thorpe 
Μέλος ΔΣ 
Για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Goldman Sachs Funds 


