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Αγαπητέ επενδυτή, 

Αλλαγές στο M&G (Lux) Optimal Income Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) 
Investment Funds 1 (η «Εταιρεία») 

Οι καθορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή έχουν την ίδια έννοια με 
εκείνη με την οποία χρησιμοποιούνται στο ενημερωτικό δελτίο. 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, η 
επενδυτική πολιτική και η επενδυτική στρατηγική του M&G (Lux) Optimal Income Fund (το 
«αμοιβαίο κεφάλαιο») θα επικαιροποιηθεί, ώστε να εισαγάγει: 

- ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ)
εξαιρέσεων και

- τον όρο να διατηρήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο μια σταθμισμένη μέση ΠΚΔ αξιολόγηση
πάνω από τη μέση ΠΚΔ αξιολόγηση του δείκτη αναφοράς του.

Συνεπώς, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Ενσωματωμένο με 
βάση ΠΚΔ κριτήρια [Άρθρο 6 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)], αλλά θα επανακατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 
8 του SFDR, το οποίο αφορά αμοιβαία κεφάλαια που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζει πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης. 

Ο επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα επηρεαστεί από τις αλλαγές. Δεν θα 
υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη ρευστότητα και το προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Αυτή η επιστολή παρέχει όλες τις λεπτομέρειες των αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τους επενδυτές. Στο πίσω μέρος της επιστολής θα βρείτε μια πλήρη σύγκριση των 
τρεχουσών και επικαιροποιημένων γνωστοποιήσεων του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και τον 
πλήρη κατάλογο των επενδύσεων που θα αποκλειστούν από το επενδυτικό φάσμα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



 

Ιστορικό και λόγοι για τις αλλαγές 

Ο SFDR ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Μάρτιο του 2021 για την παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας 
όσον αφορά τον βαθμό βιωσιμότητας των χρηματοοικονομικών προϊόντων, κυρίως μέσω της 
εισαγωγής καθορισμένων απαιτήσεων γνωστοποίησης για τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά και τα 
χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Ο νέος κανονισμός παρέχει στους επενδυτές ένα πλαίσιο για την 
αξιολόγηση και τη σύγκριση των ΠΚΔ κριτηρίων και των κριτηρίων βιωσιμότητας στα αμοιβαία 
κεφάλαιά τους και αντικατοπτρίζει το μεταβαλλόμενο επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται από 
το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών σε ΠΚΔ παράγοντες.  
 
Έχοντας αυτό υπόψη, αποφασίσαμε να καθιερώσουμε μια πιο ενεργή προώθηση των ΠΚΔ 
χαρακτηριστικών στο πλαίσιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση θετικής 
ΠΚΔ τάσης, με δέσμευση για την επίτευξη μιας σταθμισμένης μέσης ΠΚΔ αξιολόγησης πάνω από 
τη μέση ΠΚΔ αξιολόγηση του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
λάβετε υπόψη ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ολόκληρο το φάσμα των ΠΚΔ 
αξιολογήσεων.  
 
Η νέα στρατηγική θα επιτρέψει στο αμοιβαίο κεφάλαιο να παραμείνει ένα ευέλικτο παγκόσμιο 
ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο, ενώ θα ενσωματώνει σαφώς συγκεκριμένα ΠΚΔ χαρακτηριστικά. 
Εκτός από τη θετική ΠΚΔ τάση, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα εφαρμόσει ένα σύνολο ΠΚΔ 
εξαιρέσεων, όπως ορίζεται στην ενότητα «Επενδυτική πολιτική» παρακάτω. 
 
Λεπτομέρειες των αλλαγών 
Το Παράρτημα 1 στο πίσω μέρος της παρούσας επιστολής παρέχει πλήρη σύγκριση των 
τρεχουσών και επικαιροποιημένων γνωστοποιήσεων του ενημερωτικού δελτίου.  
 

• Επενδυτική πολιτική  
Η επενδυτική πολιτική θα επικαιροποιηθεί, ώστε να εισαχθούν ΠΚΔ εξαιρέσεις 
βασιζόμενες σε κανόνες από το φάσμα των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
 
Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και 
αφορούν επενδύσεις που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινά αποδεκτά πρότυπα 
συμπεριφοράς σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, το 
περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως: 
- Εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

- Κυβερνήσεις από χώρες που χαρακτηρίζονται ως «Μη ελεύθερες» σύμφωνα με τον 
δείκτη Freedom House βάσει πολιτικών ελευθεριών, πολιτικών δικαιωμάτων και 
ελευθερίας του τύπου. 

συνέχεια 
 
 
 



Ο πλήρης κατάλογος των εξαιρέσεων που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνει 
διαθέσιμος στους επενδυτές μέσω ενός ξεχωριστού εγγράφου με τίτλο «ΠΚΔ κριτήρια» 
και διατίθεται στο Παράρτημα 2 στο πίσω μέρος της παρούσας επιστολής.  
 
Η επενδυτική πολιτική θα εισαγάγει επίσης τον όρο να διατηρήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο 

μια σταθμισμένη μέση ΠΚΔ αξιολόγηση πάνω από τη μέση ΠΚΔ αξιολόγηση του δείκτη 

αναφοράς του. 

 
Αυτή είναι μια ευκαιρία για την παροχή ενός πιο λεπτομερούς καταλόγου των 
επενδύσεων στις οποίες μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
 

• Επενδυτική στρατηγική: 
Η επενδυτική στρατηγική θα επικαιροποιηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος με 
τον οποίο τα ΠΚΔ χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου θα ενσωματωθούν στην 
επενδυτική διαδικασία. 
 

• Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
Θα εισαχθεί μια νέα ενότητα με τίτλο «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» για να 
παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πού μπορούν οι επενδυτές να βρουν , στη 
διαδικτυακή τοποθεσία της M&G, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και εκθέσεις των μη χρηματοοικονομικών 
χαρακτηριστικών του. 

 
Οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου; 
Με βάση τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 31 Ιουλίου 2021, οι αλλαγές θα 
απαιτήσουν αναδιάταξη περίπου στο 0,9% του χαρτοφυλακίου του. Αυτό αναμένεται να 
οδηγήσει σε έξοδα συναλλαγών, τα οποία εκτιμώνται σε λιγότερο από το 0,01% της καθαρής 
αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα έξοδα αυτά θα βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο 
και θα επηρεάσουν τις επιδόσεις του κατά ισοδύναμο ποσό. 

 
Δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές 
Όλες οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές θα βαρύνουν την M&G. 
 
Πραγματοποίηση αλλαγών στην επένδυσή σας 
Μπορείτε να προβείτε στην πώληση της επένδυσής σας ή τη μετατροπή της σε άλλο επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας ή αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G, χωρίς επιβάρυνση, 
οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις μας. 
 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
  



Για περισσότερες πληροφορίες 
Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε ή για περαιτέρω 
πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συνήθη εκπρόσωπο της M&G ή, για 
επιχειρησιακά ερωτήματα, με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +352 2605 
9944. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης. Για τη δική σας ασφάλεια και για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας, ενδέχεται να καταγράφουμε και να παρακολουθούμε τις τηλεφωνικές κλήσεις.  
 
Επισημαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Αν δεν είστε 

βέβαιοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές μπορεί να σας επηρεάσουν, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 
Συνημ.:  

• Παράρτημα 1: Σύγκριση προηγούμενων και νέων διατυπώσεων για τις γνωστοποιήσεις 

του ενημερωτικού δελτίου του M&G (Lux) Optimal Income Fund 

• Παράρτημα 2: Εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο «ΠΚΔ κριτήρια» του M&G 

(Lux) Optimal Income Fund, το οποίο θα δημοσιευθεί στις 29 Οκτωβρίου 2021. 

 



 

Παράρτημα 1 – σύγκριση γνωστοποιήσεων του ενημερωτικού δελτίου 

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διατύπωση διαφέρει από τις διατυπώσεις στα Έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 
ενημερωτικό δελτίο περιγράφει το πλήρες εύρος των εργαλείων που διαθέτει ο διαχειριστής του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και τους περιορισμούς εντός των οποίων πρέπει να λειτουργεί, ενώ οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παρέχουν συντομότερη 
περιγραφή. Τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που βασίζονται στους νέους 
επενδυτικούς στόχους, τις επενδυτικές πολιτικές και τις επενδυτικές στρατηγικές θα είναι διαθέσιμα στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.mandg.com. 

Επισημαίνεται ότι η αρχική διατύπωση (στα αγγλικά) των λεπτομερειών του αμοιβαίου κεφαλαίου που 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη, νομικά έγκυρη έκδοση του αγγλικού ενημερωτικού δελτίου, όπως 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα [Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF)], θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύει οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής της 
διατύπωσης. 

 

Ισχύει μέχρι την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 Ισχύει από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 

Επενδυτικός στόχος  
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
στους επενδυτές συνολική απόδοση (ο 
συνδυασμός αύξησης κεφαλαίου και 
εισοδήματος) με βάση την έκθεση σε βέλτιστες 
ροές εσόδων στις αγορές επενδύσεων. 

Επενδυτικός στόχος – αλλαγές με έντονους 
χαρακτήρες  
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
στους επενδυτές συνολική απόδοση (αύξησης 
κεφαλαίου και εισοδήματος) με βάση την έκθεση 
σε βέλτιστες ροές εσόδων στις αγορές επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
50% της καθαρής αξίας ενεργητικού σε 
χρεωστικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων 
ομολόγων επενδυτικού βαθμού, ομολόγων 
υψηλής απόδοσης,τίτλων χωρίς αξιολόγηση και 
τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού. 
Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να εκδίδονται από 
κυβερνήσεις και τους φορείς αυτών, δημόσιες 
αρχές, οιονεί δημόσιες επιχειρήσεις, 
υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες. Οι 
εκδότες αυτών των τίτλων μπορεί να βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων 
αναδυόμενων αγορών, και εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα. Τουλάχιστον το 80% της 
καθαρής αξίας ενεργητικού θα είναι σε ευρώ ή θα 
αντισταθμίζεται σε ευρώ.  

Ενώ η συνολική διάρκεια του αμοιβαίου 
κεφαλαίου δεν θα είναι αρνητική, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να αντλήσει αρνητική διάρκεια 
από μεμονωμένες αγορές σταθερού εισοδήματος.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
100% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, συνδυαστικά και κατ' 
ανώτατο όριο, σε τίτλους κατώτερου επενδυτικού 
βαθμού και τίτλους χωρίς αξιολόγηση. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική 
ποιότητα των χρεογράφων στα οποία μπορεί να 
επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο.  

 

 

συνέχεια 

Επενδυτική πολιτική – αλλαγές με έντονους 
χαρακτήρες  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
50% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
χρεωστικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων 
ομολόγων επενδυτικού βαθμού, ομολόγων υψηλής 
απόδοσης,τίτλων χωρίς αξιολόγηση και τίτλων 
εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού. Οι τίτλοι 
αυτοί μπορούν να εκδίδονται από κυβερνήσεις και 
τους φορείς αυτών, δημόσιες αρχές, οιονεί 
δημόσιες επιχειρήσεις, υπερεθνικούς οργανισμούς 
και εταιρείες. Οι εκδότες αυτών των τίτλων μπορεί 
να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών, και 
εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Τουλάχιστον 
το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού θα είναι σε 
ευρώ ή θα αντισταθμίζεται σε ευρώ.  

Ενώ η συνολική διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου 
δεν θα είναι αρνητική, το αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να αντλήσει αρνητική διάρκεια από 
μεμονωμένες αγορές σταθερού εισοδήματος.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 
100% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, συνδυαστικά και κατ' 
ανώτατο όριο, σε τίτλους κατώτερου επενδυτικού 
βαθμού και τίτλους χωρίς αξιολόγηση. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πιστωτική 
ποιότητα των χρεογράφων στα οποία μπορεί να 
επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

 

 

συνέχεια 



Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond 
Market).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να 
επενδύει έως το 20% κατ' ανώτατο όριο της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα χρεόγραφα και έως 20% κατ’ 
ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του 
σε τίτλους εξασφαλισμένου από στοιχεία 
ενεργητικού.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα ευέλικτο 
ομολογιακό κεφάλαιο που επιτρέπει επενδύσεις 
σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων 
σταθερού εισοδήματος, ανάλογα με το τι θεωρεί 
σημαντικό ο Διαχειριστής Επενδύσεων. Κατά τον 
προσδιορισμό της βέλτιστης ροής εισοδήματος, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης την ευελιξία να 
επενδύει έως και το 20% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε μετοχές.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, κατά κανόνα, θα 
πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει έμμεσα 
μέσω παράγωγων μέσων για την ανάληψη θέσεων 
αγοράς αλλά και πώλησης και την εξασφάλιση 
έκθεσης σε επενδύσεις που υπερβαίνουν την 
καθαρή αξία ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανές 
αποδόσεις τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές 
αγορές. Τα παράγωγα μέσα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του 
επενδυτικού στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου, 
την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και για σκοπούς αντιστάθμισης. 
Αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, συμβόλαια άμεσης παράδοσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 
κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης και συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
σε άλλα στοιχεία ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητών και στοιχείων ενεργητικού 
που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near 
cash), καταθέσεων, δικαιωμάτων κτήσεως 
μετοχών (warrant) και άλλων χρεωστικών τίτλων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
κινεζικά εγχώρια χρεόγραφα που εκφράζονται σε 
γουάν Κίνας (CNY) και αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει 
έως το 20% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα 
χρεόγραφα και έως 20% κατ’ ανώτατο όριο της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του σε τίτλους 
εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα ευέλικτο 
ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που επιτρέπει 
επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών 
στοιχείων σταθερού εισοδήματος, ανάλογα με το τι 
θεωρεί σημαντικό ο Διαχειριστής Επενδύσεων. Κατά 
τον προσδιορισμό της βέλτιστης ροής εισοδήματος, 
το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης την ευελιξία να 
επενδύει έως και το 20% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε μετοχές. 

Οι εξαιρέσεις που βασίζονται σε κανόνες ισχύουν 
για τις άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Πρόκειται για επενδύσεις (όπως 
εξηγείται στα ΠΚΔ κριτήρια) που εκτιμάται ότι 
παραβιάζουν κοινώς αποδεκτά πρότυπα 
συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, το 
περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια σταθμισμένη 
μέση ΠΚΔ αξιολόγηση πάνω από τη μέση ΠΚΔ 
αξιολόγηση του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
ολόκληρο το φάσμα των ΠΚΔ αξιολογήσεων. Η 
μεθοδολογία υπολογισμού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου δεν θα περιλαμβάνει τους τίτλους που 
δεν διαθέτουν ΠΚΔ αξιολόγηση ή μετρητά, 
στοιχεία ενεργητικού που είναι άμεσα 
ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), ορισμένα 
παράγωγα και ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων.  

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ΠΚΔ 
προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται 
στα ΠΚΔ κριτήρια, όπως γνωστοποιείται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ 
κριτήρια» παρακάτω. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
σε άλλες κινητές αξίες, μετρητά και στοιχείωα 
ενεργητικού που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με 
μετρητά (near cash), άμεσα ή μέσω οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων (δηλαδή ΟΣΕΚΑ και 
άλλων ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων 
κεφαλαίων που διαχειρίζεται η M&G).  
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις, 
χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής 
πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης, συμφωνίες ανταλλαγής 
επιτοκίων και ομόλογα που συνδέονται με 
πιστωτικό κίνδυνο. 

Επενδυτική στρατηγική 

• Επενδυτική προσέγγιση 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αρχίζει με μια από 
πάνω μέχρι κάτω αξιολόγηση του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πορείας 
ανάπτυξης, του πληθωρισμού και των επιτοκίων. 
Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης βοηθούν 
στην ενημέρωση της θέσης διάρκειας του 
αμοιβαίου κεφαλαίου και της κατανομής του στις 
διάφορες κατηγορίες ενεργητικού των ομολόγων.  

Η επιλογή μεμονωμένων πιστώσεων 
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την 
εσωτερική ομάδα αναλυτών πιστωτικών τίτλων, η 
οποία παρέχει ανάλυση από τη βάση προς την 
κορυφή των αγορών εταιρικών ομολόγων για να 
συμπληρώσει τις απόψεις του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

• Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία Ενσωματωμένο με βάση ΠΚΔ κριτήρια.  

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου 
βάσει ΠΚΔ κριτηρίων επεξηγείται στο Παράρτημα 
1 «Ενσωμάτωση ΠΚΔ κριτηρίων και προσεγγίσεις 
στις υπεύθυνες επενδύσεις» του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να 
ανατρέχουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Επενδυτική στρατηγική 

• Επενδυτική προσέγγιση 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αρχίζει με μια από 
πάνω μέχρι κάτω αξιολόγηση του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πορείας 
ανάπτυξης, του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Τα 
αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης βοηθούν στην 
ενημέρωση της θέσης διάρκειας του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και της κατανομής του στις διάφορες 
κατηγορίες ενεργητικού των ομολόγων.  

Η ατομική επιλογή πιστωτικών τίτλων με βάση την 
ανάλυση από τη βάση προς την κορυφή των 
αγορών εταιρικών ομολόγων από εσωτερικούς 
αναλυτές πιστωτικών τίτλων συμπληρώνει τις 
απόψεις του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Η εκτίμηση των ΠΚΔ παραγόντων ενσωματώνεται 
πλήρως στις αποφάσεις για την ανάλυση της 
πιστοληπτικής ικανότητας και τις επενδύσεις.  

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τίτλοι προς 
αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί την 
εξής διαδικασία: 

1. Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που 
απαριθμούνται στα ΠΚΔ κριτήρια.  

2. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση, 
λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικές, 
τομεακές και εταιρικές πληροφορίες, καθώς 
και ανάλυση τίτλων και των εκδοτών τους, 
προκειμένου να εντοπίζει και να επωφελείται 
από τις επενδυτικές ευκαιρίες. Κατά τη 
σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου που έχει θετική 
τάση προς επενδύσεις με καλύτερα ΠΚΔ 
χαρακτηριστικά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να επενδύει σε 
επενδύσεις σε ολόκληρο το φάσμα των ΠΚΔ 
αξιολογήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΚΔ 
προσέγγιση και την επενδυτική διαδικασία 
διατίθενται στο έγγραφο «ΠΚΔ κριτήρια».  
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• Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση 

• Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων του Άρθρου 
8 του SFDR. 

• Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει προσέγγιση 
θετικής ΠΚΔ τάσης, όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα 1 «Ενσωμάτωση ΠΚΔ κριτηρίων 
και προσεγγίσεις στις υπεύθυνες επενδύσεις» 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. 

• Τα ΠΚΔ κριτήρια του αμοιβαίου κεφαλαίου 
εφαρμόζονται τουλάχιστον: 

- στο 90% των χρεωστικών τίτλων, των μέσων 
της χρηματαγοράς με αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού 
βαθμού, των κρατικών χρεωστικών τίτλων που 
εκδίδονται από ανεπτυγμένες χώρες και των 
μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ανεπτυγμένες 
χώρες, 

- στο 75% των χρεωστικών τίτλων και των μέσων 
της χρηματαγοράς με αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής απόδοσης, 
των κρατικών χρεωστικών τίτλων που 
εκδίδονται από χώρες αναδυόμενων αγορών, 
των μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε χώρες 
αναδυόμενων αγορών και των μετοχών που 
εκδίδονται από εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης σε οποιαδήποτε χώρα. 

• Όταν οι τίτλοι που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια, αυτό 
επιτυγχάνεται με τη χρήση αναλύσεων 
αποκλειστικής ιδιοκτησίας της M&G ή/και 
πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια από 
τρίτους. Όπως εξηγείται στο έγγραφο «ΠΚΔ 
κριτήρια», ενδέχεται να μην είναι εφικτή η 
διενέργεια ανάλυσης βάσει ΠΚΔ κριτηρίων σε 
μετρητά, στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash), σε 
ορισμένα παράγωγα και σε ορισμένους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τα 
ίδια πρότυπα όπως και για τις άλλες 
επενδύσεις. 

Μ/Δ Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια (νέα 
ενότητα) 
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τους 
επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 

• ΠΚΔ κριτήρια: στο έγγραφο με τίτλο «M&G (Lux) 
Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund – 
ΠΚΔ κριτήρια», το οποίο περιλαμβάνει την 
προσέγγιση εξαιρέσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

συνέχεια 



• Περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μη 
χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς 
Ένας σύνθετος δείκτης που αποτελείται κατά: 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate EUR Hedged 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Barclays Global 
High Yield EUR Hedged 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Barclays Global 
Treasury EUR Hedged 

Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια 
αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικού βαθμού, 
την παγκόσμια αγορά εταιρικών ομολόγων 
υψηλής απόδοσης και την παγκόσμια αγορά 
κρατικών ομολόγων αντίστοιχα. 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός 
συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν 
οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο 
σύνθετος δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης 
αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς 
αντικατοπτρίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το πεδίο εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μέτρηση των 
επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν 
επιβάλλει περιορισμούς στη συγκρότηση του 
χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την 
αγορά, την κατοχή και την πώληση των 
επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι 
συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται 
να αποκλίνουν σημαντικά από τα συστατικά 
στοιχεία του δείκτη αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της 
κατηγορίας μετοχών. 

Δείκτης αναφοράς – αλλαγές με έντονη γραφή 

Ένας σύνθετος δείκτης που αποτελείται κατά: 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate 
Corporate EUR Hedged 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Global High Yield 
EUR Hedged 

• 1/3 από τον δείκτη Bloomberg Global Treasury 
EUR Hedged* 

Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια 
αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικού βαθμού, 
την παγκόσμια αγορά εταιρικών ομολόγων υψηλής 
απόδοσης και την παγκόσμια αγορά κρατικών 
ομολόγων αντίστοιχα. 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός 
συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο σύνθετος 
δείκτης επιλέχθηκε ως δείκτης αναφοράς του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς αντικατοπτρίζει κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πεδίο εφαρμογής 
της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη μέτρηση των επιδόσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιβάλλει 
περιορισμούς στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά την 
αγορά, την κατοχή και την πώληση των επενδύσεων 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι συμμετοχές του 
αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη 
αναφοράς. 

Ο δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί ΠΚΔ δείκτη 
αναφοράς και δεν συνάδει με τα ΠΚΔ κριτήρια. 

Ο δείκτης αναφοράς εμφανίζεται στο νόμισμα της 
κατηγορίας μετοχών. 

* Τα ονόματα των δεικτών άλλαξαν στις 24 
Αυγούστου 2021. 

Προφίλ τυπικού επενδυτή 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες 
και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου 
και εισοδήματος από ένα χαρτοφυλάκιο, 
τουλάχιστον το μισό από το οποίο θα αποτελείται 
από χρεωστικούς τίτλους με υπόλοιπο, 
συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω ή άλλων 
τύπων στοιχείων ενεργητικού, οι οποίοι όμως 
εκτιμούν ότι δεν είναι εγγυημένο, ότι το κεφάλαιό  

συνέχεια 

Προφίλ τυπικού επενδυτή – αλλαγές με έντονους 
χαρακτήρες 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για ιδιώτες 
και θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έναν 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος 
από ένα χαρτοφυλάκιο, εκ του οποίου τουλάχιστον 
οι μισές από τις επενδύσεις του πραγματοποιούνται 
σε χρεωστικούς τίτλους και οι οποίοι επιθυμούν 
ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προωθεί 
συγκεκριμένα ΠΚΔ χαρακτηριστικά κατά την 
επένδυση.  
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τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι η αξία της 
επένδυσής τους και κάθε παράγωγου εισοδήματος 
μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί. 

 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι 
επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν 
επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την 
επένδυση σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

 

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο 
κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Οι κατάλληλοι 
επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση του 
κινδύνου που διατρέχει το κεφάλαιό τους και να 
γνωρίζουν ότι η αξία της επένδυσής τους και τυχόν 
εισοδήματος που απορρέει από αυτή είναι εξίσου 
πιθανό να μειωθεί όσο και να αυξηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι 
επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν επίγνωση 
των κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε 
μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για επενδυτές που έχουν επενδυτικό 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών. 

 

  



Παράρτημα 2 – Τύποι επενδύσεων που εξαιρούνται από το 

επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G (Lux) Optimal Income Fund 

όπως αναφέρεται στο έγγραφο «M&G (Lux) Optimal Income Fund – ΠΚΔ κριτήρια» με 

ημερομηνία  

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Κριτήρια εξαιρέσεων βασιζόμενα σε κανόνες 

ΠΚΔ κριτήρια Αιτιολογία 

Οικουμενικό Σύμφωνο 
του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (UNGC) 

Εταιρείες που εκτιμάται ότι παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Freedom House 

 

Κυβερνητικά ομόλογα από χώρες που χαρακτηρίζονται ως «Μη 
ελεύθερες» σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House βάσει των 
πολιτικών ελευθεριών, των πολιτικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας 
του τύπου. 


