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Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Έδρα: Καρνεάδου 25-29, Κτίριο Λαιμού 

106 75 Αθήνα 

(η «Εταιρεία Διαχείρισης») 
 

_________________________________________________________ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
“Alpha (LUX) Global Defensive FoF”, “Alpha (LUX) Global Balanced FoF” και “Alpha 

(LUX) Global Themes FoF”  

__________________________________________________________ 
 

Είστε μεριδιούχος Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Alpha (LUX) Global 
Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), για το οποίο η Alpha Asset Management 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης. Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι 
τροποποιήσεις του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εφεξής το 
«Ενημερωτικό Δελτίο»).  
 
A. Γνωστοποίηση της αλλαγής της αγγλικής εμπορικής επωνυμίας της Εταιρείας 

Διαχείρισης από Alpha Asset Management A.E.D.A.K. σε Alpha Asset 
Management M.F.M.C. 
 

B. Αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ο. Τσακλόγλου από την κ. Μαργαρίτα Σ. 
Κατσίμη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης από τις 
28.8.2020. 

 
Γ. Γνωστοποίηση του διορισμού των Alpha Bank London Ltd, Alpha Bank Cyprus 

Ltd, Alpha Bank Romania S.A. και MFEX Mutual Funds Exchange AB ως 
διανομέων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 
Δ. Τροποποίηση της ενότητας 2.4. «Φορέας Διοίκησης, Υπεύθυνος Τήρησης 

Μητρώου Μεριδιούχων και Υπεύθυνος Μεταβίβασης Μεριδίων» του 
Ενημερωτικού Δελτίου με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση ως προς τους όρους 
και τις ρυθμίσεις της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών κατά 
τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών: 

«[…] Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναθέσει, για λογαριασμό του Alpha (LUX) 

Global Funds, στην RBC Investor Services Bank S.A. (RBC), πιστωτικό ίδρυμα με άδεια 

λειτουργίας στο Λουξεμβούργο, να παρέχει κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες 

(περιλαμβανομένων υπηρεσιών μεταβίβασης). Προκειμένου να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, 

η RBC πρέπει να συνάπτει συμφωνίες ανάθεσης εργασιών με τρίτους παρόχους υπηρεσιών 

εντός ή εκτός του ομίλου RBC (οι «Υπεργολάβοι»). Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών 

ανάθεσης, η RBC μπορεί να απαιτείται να αποκαλύπτει και να μεταβιβάζει προσωπικές και 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Επενδυτή και πρόσωπα που συνδέονται με τον 

Επενδυτή (τα «Συνδεόμενα Πρόσωπα») (όπως πληροφορίες ταυτοποίησης και 

τεκμηρίωσης ‒περιλαμβανομένων ονόματος, διεύθυνσης, εθνικών στοιχείων ταυτοποίησης, 

ημερομηνίας και τόπου γέννησης κ.λπ.‒, πληροφορίες λογαριασμών, τεκμηρίωση 

συμβάσεων και άλλων εγγράφων, και πληροφορίες επί συναλλαγών του Επενδυτή ή των 

Συνδεόμενων Προσώπων) (οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») στους Υπεργολάβους (η 

«Μεταβίβαση Δεδομένων»). Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, η RBC πρέπει 
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να παρέχει ένα ορισμένο επίπεδο πληροφοριών σχετικά με αυτές τις συμφωνίες ανάθεσης 

στον ΟΣΕ, το οποίο πρέπει να παρέχεται από τον ΟΣΕ με τη σειρά του στους Επενδυτές. 

 

Περιγραφή των σκοπών των σχετικών διεργασιών ανάθεσης που έχει αναπτύξει η RBC, οι 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες που επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στους Υπεργολάβους 

σύμφωνα με αυτές και η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι Υπεργολάβοι παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα. 

   

Είδος Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών που 

μεταβιβάζονται σε 

Υπεργολάβους 

Χώρα εγκατάστασης 

Υπεργολάβων 

Φύση ανατιθέμενων 

δραστηριοτήτων 

Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες 

(όπως ορίζονται 

στην 

Ενημερωτική 

Επιστολή) 

Βέλγιο 

Καναδάς  

Χονγκ Κονγκ 

Ινδία 

Ιρλανδία  

Υερσέη 

Λουξεμβούργο 

Μαλαισία 

Πολωνία 

Σιγκαπούρη 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

• Υπηρεσίες 

μεταφορών/μεταβιβάσεων 

και τήρησης μητρώων 

μεριδιούχων 

(περιλαμβάνεται παγκόσμια 

συμφωνία λογαριασμών) 

• Υπηρεσίες διαχείρισης 
διαθεσίμων και αγορών 

• Υποδομές πληροφορικής 

(υπηρεσίες φιλοξενίας, 

περιλαμβανομένων 

υπηρεσιών cloud) 

• Υπηρεσίες 
διαχείρισης/λειτουργίας 
συστημάτων πληροφορικής  

• Υπηρεσίες πληροφορικής 

(περιλαμβανομένων 

υπηρεσιών ανάπτυξης και 

συντήρησης) 

• Αναφορές 
• Δραστηριότητες υπηρεσιών 

επενδυτών 

 
 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορεί να διαβιβάζονται σε Υπεργολάβους εγκατεστημένους σε 
χώρες όπου οι υποχρεώσεις επαγγελματικής εχεμύθειας ή εμπιστευτικότητας δεν είναι 
ισοδύναμες με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής εχεμύθειας του Λουξεμβούργου που 
εφαρμόζει η RBC. Σε κάθε περίπτωση, η RBC είναι κατά νόμο υποχρεωμένη και δεσμεύεται 
έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να συνάπτει συμφωνίες ανάθεσης με Υπεργολάβους οι 
οποίοι είτε υπόκεινται σε υποχρεώσεις επαγγελματικής εχεμύθειας σύμφωνα με τον νόμο ή 
θα δεσμεύονται συμβατικά να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, 
η RBC δεσμεύεται επίσης έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι θα λαμβάνει εύλογα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των Πληροφοριών του 
Επενδυτή που είναι το αντικείμενο της Μεταβίβασης Δεδομένων και να προστατεύει τις 
Πληροφορίες του Επενδυτή από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία. Συνεπώς, οι 
Πληροφορίες του Επενδυτή θα είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσώπων 
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του σχετιζόμενου Υπεργολάβου βάσει της αρχής “need to know” (ανάγκης γνώσης) και της 
αρχής “least privilege” (ελάχιστου προνομίου). Εκτός αν άλλως εξουσιοδοτείται/απαιτείται 
από τον νόμο ή για λόγους συμμόρφωσης με αιτήματα εθνικών ή ξένων κανονιστικών αρχών 
ή αρχών επιβολής του νόμου, οι σχετικές Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα μεταβιβάζονται 
σε άλλους φορείς πλην των Υπεργολάβων. 

Με τη συμμετοχή του στον ΟΣΕ, ο Επενδυτής συναινεί ρητά και συμφωνεί στη μεταβίβαση 
των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από την RBC στους Υπεργολάβους». 

 
Ε. Τροποποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου με σκοπό την προσθήκη των 

γνωστοποιήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών («Κανονισμός SFDR»), ο οποίος κατέστησε υποχρεωτική την εναρμόνιση 
των συμμετεχόντων στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά με τα περιβαλλοντικά, τα 
κοινωνικά και τα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση (“ESG”) κριτήρια από τη 10η 
Μαρτίου 2021. 

 
ΣΤ. Τροποποίηση της επωνυμίας του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) Global 

Defensive FoF” σε “Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF” για λόγους 
διαφάνειας σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό SFDR. 

 
Ζ. Τροποποίηση της επωνυμίας του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) Global 

Balanced FoF” σε “Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF” για λόγους 
διαφάνειας σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό SFDR. 

 
Η. Τροποποίηση της επωνυμίας του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) Global 

Themes FoF” σε “Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF” για λόγους διαφάνειας 
σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό SFDR. 

 
Θ. Τροποποίηση του δείκτη αναφοράς του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) 

Global Defensive ESG FoF” για λόγους απλοποίησης και διασαφήνισης, με 
αποτέλεσμα τη σχετική τροποποίηση των ενοτήτων «Επενδυτικός Σκοπός & 
Πολιτική» και «Διαχείριση Κινδύνων» ως εξής (εισαγωγή με έντονη γραφή και 
απαλοιφή με διακριτή διαγραφή): 

 

«[…] Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό ενεργητική διαχείριση και έχει ως στόχο να 

επιτύχει μεσομακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανάπτυξη, παρέχοντας ευκαιρίες για συντηρητικές, 

ισορροπημένες επενδύσεις σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, όπως μετοχικούς τίτλους, 

ομολογίες και μετρητά. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την υπεραπόδοση έναντι του 

κατωτέρω δείκτη αναφοράς: 50% Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return 

Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Total Return Index, 10% Bloomberg 

Barclays Euro Treasury Bond Total Return Index 70% Bloomberg Barclays Euro 

Aggregate 1-3 Year Total Return Index, 10% MSCI Europe Price Return EUR Index, 20% 

Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, κατά την προτεινόμενη περίοδο 

διακράτησης. Το Υπο-Aμοιβαίο Κεφάλαιο δεν στοχεύει την πιστή αναπαραγωγή του δείκτη 

αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η απόδοση του Υπο-Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση και την απόδοση του δείκτη 

αναφοράς του. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους ΟΣΕΚΑ και/ή σε 

τίτλους άλλων ΟΣΕ, όπως σε μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs), τα 

οποία επενδύουν κυρίως σε (α) μετοχικούς τίτλους και σχετικά παράγωγα, (β) 

μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους και σχετικά παράγωγα και (γ) τραπεζικές καταθέσεις 
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και/ή μέσα χρηματαγοράς. Η επιλογή των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται σε 

ποσοτική και ποιοτική ανάλυση η οποία διενεργείται σε τακτική και διαρκή βάση. […]». 

«[…] Η απόδοση του δείκτη αναφοράς υπολογίζεται στο νόμισμα αναφοράς της κάθε σειράς 

μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επομένως, όταν το νόμισμα του δείκτη αναφοράς 

είναι διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς της σειράς μεριδίων, η απόδοσή του 

μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς της εν λόγω σειράς μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς αναπροσαρμόζεται σε ημερήσια βάση. […]». 

«[…] Ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σχετικής Δυνητικής 

Ζημίας είναι: 50% Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index, 10% 

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Total Return Index, 10% Bloomberg Barclays 

Euro Treasury Bond Total Return Index 70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 

Year Total Return Index, 10% MSCI Europe Price Return EUR Index, 20% Barclays 

Benchmark Overnight EUR Cash Index. […]». 

Ι. Τροποποίηση του δείκτη αναφοράς του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) 
Global Balanced ESG FoF” για λόγους απλοποίησης και διασαφήνισης, με 
αποτέλεσμα τη σχετική τροποποίηση των ενοτήτων «Επενδυτικός Σκοπός & 
Πολιτική» και «Διαχείριση Κινδύνων» ως εξής (εισαγωγή με έντονη γραφή και 
απαλοιφή με διακριτή διαγραφή): 

 

«[…] Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό ενεργητική διαχείριση και έχει ως στόχο να 

επιτύχει μεσομακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανάπτυξη παρέχοντας ευκαιρίες για μετριοπαθείς, 

ισορροπημένες επενδύσεις σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, όπως μετοχικούς τίτλους, 

ομολογίες, ακίνητα, αγαθά και μετρητά. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 

υπεραπόδοση έναντι του κατωτέρω δείκτη αναφοράς: 5045% MSCI All Countryies World 

Price Return USD Index, 4032% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return 

Index, 3% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index, 3% J.P. Morgan EMBI 

Global Diversified Total Return EUR Hedged Index, 4% Thomson Reuters/Core Commodity 

CRB Excess Return USD Index, 3% FTSE EPRA/NAREIT Global REITs Net Total Return 

USD Index, 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, κατά την προτεινόμενη 

περίοδο διακράτησης. Το Υπο-Aμοιβαίο Κεφάλαιο δεν στοχεύει την πιστή αναπαραγωγή του 

δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η απόδοση του Υπο-

Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση και την απόδοση 

του δείκτη αναφοράς του. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους ΟΣΕΚΑ 

και/ή σε τίτλους άλλων ΟΣΕ, όπως σε μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων 

(ETFs), τα οποία επενδύουν κυρίως σε (α) μετοχικούς τίτλους και σχετικά παράγωγα, (β) 

μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους και σχετικά παράγωγα, (γ) αγαθά, μέσω κατάλληλων 

χρηματοοικονομικών μέσων και παραγώγων και (δ) τραπεζικές καταθέσεις και/ή μέσα 

χρηματαγοράς. Η επιλογή των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται σε ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση η οποία διενεργείται σε τακτική και διαρκή βάση. […]». 

«[…] Η απόδοση του δείκτη αναφοράς υπολογίζεται στο νόμισμα αναφοράς της κάθε σειράς 

μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επομένως, όταν το νόμισμα του δείκτη αναφοράς 

είναι διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς της σειράς μεριδίων, η απόδοσή του 

μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς της εν λόγω σειράς μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς αναπροσαρμόζεται σε ημερήσια βάση. […]». 
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«[…] Το επίπεδο μόχλευσης δεν αναμένεται να υπερβεί το 100%. Το αναμενόμενο επίπεδο 

μόχλευσης είναι απλός υπολογισμός και δεν μπορούν να αποκλειστούν υψηλότερα επίπεδα 

μόχλευσης. Η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της μόχλευσης είναι το σύνολο 

των ονομαστικών αξιών.  

Ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σχετικής Δυνητικής Ζημίας 

είναι: 5045%MSCI All Countryies World Price Return USD Index, 4032% Bloomberg 

Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index, 3% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 

Total Return Index, 3% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Total Return EUR Hedged 

Index, 4% Thomson Reuters/Core Commodity CRB Excess Return USD Index, 3% FTSE 

EPRA/NAREIT Global REITs Net Total Return USD Index, 10% Barclays Benchmark 

Overnight EUR Cash Index. […]». 

ΙΑ. Τροποποίηση των ενοτήτων «Επενδυτικός Σκοπός & Πολιτική» και «Θέματα 
Ειδικού Κινδύνου» των Υπο-Αμοιβαίων Κεφαλαίων “Alpha (LUX) Global 
Defensive ESG FoF”, “Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF” και “Alpha (LUX) 
Global Themes ESG FoF” στο Ενημερωτικό Δελτίο με σκοπό την προσθήκη των 
γνωστοποιήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού 
SFDR ως εξής (εισαγωγή με έντονη γραφή): 

 
«[…] Το παρόν Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο προάγει περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και ως προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

Κανονισμού SFDR. […]». 

«[…] Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται τις επενδύσεις του εφαρμόζοντας την 

Πολιτική ESG της Εταιρείας Διαχείρισης (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 

3.6. «Ενσωμάτωση ESG» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Περαιτέρω, στο 

πλαίσιο της επενδυτικής του στρατηγικής, το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει 

συγκεκριμένα κριτήρια ESG για να καθορίσει ένα κατάλληλο φάσμα υποκείμενων 

αμοιβαίων κεφαλαίων [μερίδια ΟΣΕΚΑ και/ή μερίδια άλλων ΟΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων 

(ETFs)] με κορυφαίες αξιολογήσεις ESG και για να προσανατολίσει το χαρτοφυλάκιο 

υπέρ όσων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας. Αυτό υλοποιείται κυρίως με 

τη συνδυασμένη εφαρμογή αποκλεισμού (negative screening/exclusion) και θετικής 

επιλογής (positive screening/best-in-class) σε επίπεδο «διαχειριστή υποκείμενου 

αμοιβαίου κεφαλαίου» και «υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου»: 

- Ως προς τους «διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων», η επενδυτική 

στρατηγική επιδιώκει να αξιολογήσει την ποιότητα ενσωμάτωσης θεμάτων ESG στις 

διαδικασίες και στην επενδυτική κουλτούρα τους. Ειδικότερα, το Υπο-Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο επιλέγει υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση 

διαχειριστών οι οποίοι έχουν συνυπογράψει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ Principles for 

Responsible Investments (PRI) και στην πλέον πρόσφατη αξιολόγηση PRI έλαβαν για 

τον τρόπο με τον οποίο συνολικά προσεγγίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις 

βαθμολογία η οποία τους κατατάσσει στην ίδια ή σε υψηλότερη θέση από τη διάμεση 

βαθμολογία των συναφών διαχειριστών. Η PRI διενεργεί την αξιολόγηση ετησίως για 

να μετρήσει και να κατανοήσει την πρόοδο που σημείωσαν οι συμμετέχοντες στην 

πρωτοβουλία ως προς την εφαρμογή και τη βελτίωση των πρακτικών υπεύθυνων 

επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης 
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PRI επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/how-

investors-are-assessed-on-their-reporting/3066.article. 

- Ως προς το «υποκείμενο αμοιβαίο κεφάλαιο», το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

επενδύει τουλάχιστον το 60% του ενεργητικού του σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια 

με δείκτη αξιολόγησης MSCI ESG Fund Rating AAA, AA ή A. Το ποσοστό των 

αμοιβαίων κεφαλαίων με δείκτη αξιολόγησης MSCI ESG Fund Rating BBB ή BB δεν 

υπερβαίνει το 40% του ενεργητικού του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ αποκλείονται 

αμοιβαία κεφάλαια με δείκτη αξιολόγησης MSCI ESG Fund Rating B ή CCC. Το 

ποσοστό των αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς αξιολόγηση ESG δεν υπερβαίνει το 10% 

του ενεργητικού του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξιολόγηση MSCI ESG Fund 

Ratings έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ανθεκτικότητα των συνολικών 

συμμετοχών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι μακροπρόθεσμων κινδύνων ESG, με 

εύληπτη βαθμολογία AAA-CCC και με ένα διευρυμένο σύνολο κατηγοριών έκθεσης σε 

κινδύνους ESG. Αμοιβαία κεφάλαια με υψηλή βαθμολογία αποτελούνται από εκδότες 

με κορυφαία ή βελτιωμένη διαχείριση βασικών κινδύνων ESG. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης MSCI ESG Fund Ratings 

επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.msci.com/esg-fund-ratings. 

Υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία κατέχει το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αποκλεισμού, τίθενται υπό περιορισμό, αφότου 

έχουν αποκτηθεί για το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα πωληθούν. Οι συγκεκριμένες 

πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την 

Εταιρεία Διαχείρισης, αφού ληφθεί υπόψη το συμφέρον των μεριδιούχων του Υπο-

Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η συμμόρφωση με τα χαρακτηριστικά παρακολουθείται σε 

τακτική βάση.  

Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην επενδυτική στρατηγική του Υπο-Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του ή άλλον 

καθορισμένο δείκτη, δείκτη βιωσιμότητας ή συμβατικό δείκτη. […]». 

«[…] Η Εταιρεία Διαχείρισης ενσωματώνει τους κινδύνους βιωσιμότητας στις 

επενδυτικές της αποφάσεις. Οι κίνδυνοι βιωσιμότητας μπορεί να συνιστούν οι ίδιοι 

κίνδυνο και/ή να έχουν αντίκτυπο σε άλλους κινδύνους του Υπο-Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, καθώς αυτό επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους, ομολογίες και 

μετρητά με μεσο/μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Επομένως, οι κίνδυνοι 

βιωσιμότητας μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των κινδύνων αγοράς 

και των πιστωτικών κινδύνων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των 

κινδύνων ρευστότητας, των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων 

αντισυμβαλλομένου, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις του Υπο-

Αμοιβαίου Κεφαλαίου. […]». 

ΙΒ. Τροποποίηση της ενότητας «Επενδυτικός Σκοπός & Πολιτική» του Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF” για τη διεύρυνση 
του επενδυτικού φάσματος του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για λόγους 
συνέπειας με τα υπόλοιπα Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια ως εξής (εισαγωγή με έντονη 
γραφή και απαλοιφή με διακριτή διαγραφή): 
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«[…] Κατά δεύτερο λόγο, το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους ΟΣΕΚΑ 

και/ή άλλων ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων 

(ETF), που επενδύουν σε μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους, τραπεζικές καταθέσεις και 

μέσα χρηματαγοράς. Η επιλογή των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται σε 

ποσοτική και ποιοτική ανάλυση η οποία διενεργείται σε τακτική και διαρκή βάση. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ποσοστό έως και 100% σε τίτλους 

ΟΣΕΚΑ και σε τίτλους άλλων ΟΣΕ εντός των ορίων που επιβάλλονται από τους 

επενδυτικούς περιορισμούς. 

Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εισηγμένα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα για αντισταθμιστικούς σκοπούς, προκειμένου να περιορίσει 

τις επιπτώσεις των κινήσεων της αγοράς, τους πιστωτικούς κινδύνους, τις 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις και τους κινδύνους επιτοκίων. Το Υπο-Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί επίσης εισηγμένα παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. […]». 

 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου 
με ημερομηνία Μάρτιος 2021. Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα διατίθεται 
κατόπιν αιτήματος δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης. 
 
 
 
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

 


