
8 Οκτωβρίου 2021 

Αγαπητέ επενδυτή, 

Αλλαγές στην επενδυτική πολιτική του M&G (Lux) Global Themes Fund, 
ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 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 επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με αλλαγές στις 
γνωστοποιήσεις του ενημερωτικού δελτίου (όπου περιλαμβάνονται ο επενδυτικός στόχος, η 
επενδυτική πολιτική και η επενδυτική στρατηγική) του M&G (Lux) Global Themes Fund (το 
«αμοιβαίο κεφάλαιο»). 

Οι αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αρχής γενομένης από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, 
θα εισαγάγουν ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση 
(ΠΚΔ) εξαιρέσεων. 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 εφαρμόζουν 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης).  

Η συνολική επενδυτική προσέγγιση και το προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα 
επηρεαστούν από τις αλλαγές. Δεν θα προκύψουν άμεσες αλλαγές στις συμμετοχές του 
χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα των εν λόγω αλλαγών.  

Γιατί πραγματοποιούνται οι αλλαγές; 
Οι αλλαγές θα αποσαφηνίσουν τον ρόλο των ΠΚΔ παραγόντων στην επενδυτική στρατηγική του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



Ποιες αλλαγές θα γίνουν; 
Έχουμε ενημερώσει το ενημερωτικό δελτίο με σκοπό τη βελτίωση των γνωστοποιήσεων που 
σχετίζονται με ΠΚΔ παράγοντες. Πλήρεις λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στα Παραρτήματα 
στην πίσω σελίδα της επιστολής: 

• Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος θα τροποποιηθεί, προκειμένου να προσδιοριστεί ότι το αμοιβαίο
κεφάλαιο εφαρμόζει ΠΚΔ κριτήρια.

• Επενδυτική πολιτική

Η επενδυτική πολιτική θα ενημερωθεί για την εισαγωγή ΠΚΔ εξαιρέσεων από το

επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση συγκεκριμένες εξαιρέσεις που

στηρίζονται σε κανόνες, τομείς ή/και αξίες.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ΠΚΔ εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο

κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα 2 στην πίσω σελίδα της παρούσας επιστολής.

Περαιτέρω πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες στους επενδυτές μέσω ενός ξεχωριστού

εγγράφου με τον τίτλο «ΠΚΔ κριτήρια» που δημοσιεύεται στη σελίδα του αμοιβαίου

κεφαλαίου στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G.

• Επενδυτική στρατηγική
Η ενότητα «Επενδυτική προσέγγιση» της επενδυτικής στρατηγικής θα ενημερωθεί,
προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον ρόλο των ΠΚΔ παραγόντων στην επενδυτική
διαδικασία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Νέα ενότητα «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.

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 
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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) Global Themes Fund.

• Παράρτημα 2: Νέες εξαιρέσεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο έγγραφο «ΠΚΔ

κριτήρια» του M&G (Lux) Global Themes Fund



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

ενημερωτικού δελτίου του M&G (Lux) Global Themes Fund. 

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. 

M&G (Lux) Global Themes Fund 

Υπάρχουσες πληροφορίες του αμοιβαίου 
κεφαλαίου  
(ισχύουν μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021) 

Ενημερωμένες πληροφορίες του αμοιβαίου 
κεφαλαίου  
(ισχύουν από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021) 

Επενδυτικός στόχος  
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει υψηλότερη συνολική απόδοση (τον 
συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) 
σε σχέση με την παγκόσμια αγορά μετοχών σε 
οποιοδήποτε κυλιόμενο διάστημα πέντε ετών. 

Επενδυτικός στόχος – αλλαγές με έντονους 
χαρακτήρες  

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
υψηλότερη συνολική απόδοση (αύξηση κεφαλαίου 
και εισόδημα) σε σχέση με την παγκόσμια αγορά 
μετοχών σε οποιοδήποτε κυλιόμενο διάστημα πέντε 
ετών, εφαρμόζοντας παράλληλα τα ΠΚΔ κριτήρια. 

Επενδυτική πολιτική  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 
μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε οποιονδήποτε 
τομέα και κεφαλαιοποίηση της αγοράς που έχουν 
την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια 
επενδυτική διαδικασία η οποία συνδυάζει 
μεθόδους ανάλυσης «από την κορυφή προς τη 
βάση» και «από τη βάση προς την κορυφή». 
Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι να 
αναγνωρίζει θεματικούς τομείς, οι οποίοι 
προκύπτουν από μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, αλλαγές ή τάσεις. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται επιλογή μετοχών βάσει της 
ποιότητας, της ανάπτυξης και της αποτίμησής 
τους.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect.  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
σε άλλα στοιχεία, όπως οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, μετρητά και στοιχεία ενεργητικού 

Επενδυτική πολιτική  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 

80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε 

μετοχικούς τίτλους και σε τίτλους που σχετίζονται 

με μετοχές εταιρειών σε οποιονδήποτε τομέα και 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς, οι οποίες έχουν την 

έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, 

συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 

αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε 

τίτλους που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια. 

Οι ακόλουθοι τύποι εξαιρέσεων ισχύουν για τις 

άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε κανόνες: επενδύσεις
που εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς
αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που
σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την
καταπολέμηση της διαφθοράς.

• Εξαιρέσεις βασισμένες σε τομείς ή/και αξίες:
επενδύσεις ή/και τομείς που εκτίθενται σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτιμάται
ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία, την
κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή
αξιολογούνται με άλλο τρόπο ως μη
εναρμονισμένες με τα κριτήρια των τομέων

(συνέχεια) 



που είναι άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near 
cash), καταθέσεις και τίτλοι παραστατικών 
δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrant).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση των 
κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. 

 ή/και των αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Άλλες εξαιρέσεις: επενδύσεις που εκτιμάται ότι 
αντιτίθενται στα ΠΚΔ κριτήρια.

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται 
ανωτέρω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με τα ΠΚΔ 
κριτήρια, αναφορά των οποίων γίνεται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια» 
κατωτέρω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
εξαιρέσεις που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο 
είναι διαθέσιμες στο παρόν έγγραφο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
έμμεσα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων (δηλαδή 
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η M&G) 
και μπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, 
όπως ομόλογα μικρής διάρκειας και μέσα της 
χρηματαγοράς για διαχείριση ρευστότητας, σε 
μετρητά και σε στοιχεία ενεργητικού που είναι 
άμεσα ανταλλάξιμα με μετρητά (near cash). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και 
για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων. 

Επενδυτική στρατηγική 

• Επενδυτική προσέγγιση

Οι θεματικοί τομείς εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, 
αναλύοντας παγκόσμια μακροοικονομικά 
δεδομένα, δημογραφικά στοιχεία, κρατικές 
πολιτικές και δαπάνες, καθώς και τεχνολογικές 
καινοτομίες.  
Η διαδικασία επιλογής μετοχών με την 
προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» έχει 
σχεδιαστεί με σκοπό την αναγνώριση καλά 
διοικούμενων εταιρειών, οι οποίες μπορούν να 
ωφεληθούν από αυτούς τους θεματικούς τομείς 
και οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές επί 
ελκυστικών αποτιμήσεων με καλές, βιώσιμες 
προοπτικές ανάπτυξης.  

• 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

Η επενδυτική προσέγγιση συνδυάζει θεματική 
έρευνα και θεμελιώδη εταιρική ανάλυση. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων αποσκοπεί στην 
αναγνώριση μακροπρόθεσμων θεματικών τομέων 
που καθορίζονται από διαρθρωτικές τάσεις και 
επιλέγει εταιρείες που μπορούν να ωφελούνται 
από αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει την 
αναγνώριση καλά διοικούμενων εταιρειών, των 
οποίων οι μακροπρόθεσμες προοπτικές δεν 
εκτιμώνται πλήρως από το χρηματιστήριο. Στόχος 
του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να διαφοροποιείται 
σε μεγάλο εύρος εταιρειών και τομέων.   
Οι παράγοντες βιωσιμότητας, στους οποίους 
περιλαμβάνονται ΠΚΔ παράγοντες, είναι πλήρως 
ενσωματωμένοι στην επενδυτική διαδικασία, 
εστιάζοντας στην αποκλειστική έρευνα του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Η ανάλυση λαμβάνει 
υπόψη ΠΚΔ κινδύνους και παράγοντες για κάθε 
επένδυση και περιλαμβάνει διαρκή συμμετοχή σε 
υπό επένδυση εταιρείες, όπου απαιτείται. 

(συνέχεια) 



Προκειμένου να προσδιορίσει τους τίτλους 
προς αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μειώνει το δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 

• Γίνεται έλεγχος των εξαιρέσεων που
απαριθμούνται στην επενδυτική πολιτική.

• Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
προσδιορίζει τις εταιρείες που θεωρούνται
κατάλληλες για περαιτέρω ανάλυση. Η ανάλυση
του Διαχειριστή Επενδύσεων σχετικά με τις εν
λόγω εταιρείες περιλαμβάνει αξιολόγηση ΠΚΔ
παραγόντων, καθώς και άλλων
χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών
χαρακτηριστικών. Μετά την αξιολόγηση της
ποιότητας που σχετίζεται με τους ΠΚΔ
παράγοντες, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
ποσοτικοποιεί στη συνέχεια τους ΠΚΔ κινδύνους
για τις εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να
προσδιορίσει αν οι κίνδυνοι αυτοί έχουν
υπολογισθεί στην αποτίμηση μιας εταιρείας.

• Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων
πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για να
εξετάσει την αποτίμηση αυτών των εταιρειών και
τον κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε σχέση με
τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου
κεφαλαίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αξιολόγηση βάσει ΠΚΔ παραγόντων και την
επενδυτική διαδικασία διατίθενται στο έγγραφο
«ΠΚΔ κριτήρια».

• Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση

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

• Τα ΠΚΔ κριτήρια αναμένεται να μειώσουν το
επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου
κατά τουλάχιστον 20%.

• Όλοι οι τίτλοι που διακρατούνται στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο υπόκεινται στα ΠΚΔ κριτήρια. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας
αποκλειστικής ανάλυσης από την M&G ή/και
πληροφοριών τρίτων σχετικά με τα ΠΚΔ
κριτήρια. 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. Ο
Διαχειριστής Επενδύσεων θα αξιολογεί την
καταλληλότητα των εν λόγω μέσων σε σχέση με
τους επενδυτικούς στόχους του αμοιβαίου
κεφαλαίου.



Μ/Δ Πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια  

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)
Global Themes Fund – ΠΚΔ κριτήρια», το οποίο
περιλαμβάνει την προσέγγιση εξαιρέσεων του
αμοιβαίου κεφαλαίου.

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

Δείκτης αναφοράς 
MSCI ACWI Net Return Index 
Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός 
συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν 
οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο 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 – αλλαγή με έντονη γραφή 

MSCI ACWI Net Return Index 

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας συγκριτικός 

συντελεστής με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν 

οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο 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. 



 

Παράρτημα 2 – Νέες εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο 

έγγραφο «ΠΚΔ κριτήρια» του M&G (Lux) Global Themes Fund 

Περιβαλλοντικά στοιχεία 

Πρόβλημα Αιτιολογία Κριτήρια 

Εξόρυξη 
θερμικού 
άνθρακα 

Η εξόρυξη θερμικού άνθρακα μπορεί να 
έχει μακροχρόνιες αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και η ρύπανση των υδάτων. 

Το Ταμείο αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν στην 
εξόρυξη θερμικού άνθρακα. 
Εφαρμόζεται όριο εσόδων 0% για τις εν λόγω εταιρείες. 

Παραγωγή 
άνθρακα και 
πυρηνικής 
ενέργειας 

Η παραγόμενη από ορυκτά καύσιμα 
ενέργεια, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από θερμικό άνθρακα, είναι 
περιβαλλοντικά επιβλαβής λόγω των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
άλλων ρύπων.  
Ενώ η πυρηνική ενέργεια μπορεί να 
θεωρηθεί ως σχετικά «καθαρή» πηγή 
ενέργειας, δεν είναι χωρίς τους 
κινδύνους και τις αντιπαραθέσεις της – 
ειδικά όσον αφορά τον κίνδυνο 
εξωγενών κραδασμών και τις 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σχετικά με 
τα πυρηνικά απόβλητα και την 
αποκατάσταση. Υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες, η πυρηνική ενέργεια μπορεί 
να θεωρηθεί σύμμαχος της μετάβασης 
στο καθαρό-μηδενικό, και είμαστε 
πρόθυμοι να έχουμε περιορισμένη 
έκθεση σε αυτήν τη μορφή παραγωγής 
ενέργειας. 

Το Ταμείο:  
• Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που 

αντλούν πάνω από το 30% των εσόδων από την 
παραγωγή ενέργειας με καύση άνθρακα. Ωστόσο, οι 
εταιρείες με σαφές επιχειρηματικό μοντέλο στόχο την 
επιτάχυνση της μετάβασης στην παραγωγή ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα εξεταστούν, ακόμη 
και αν παραβιάζονται τα ανωτέρω όρια. 

• Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας που αντλούν πάνω από το 30% των εσόδων 
τους από την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. 

 

Κοινωνική δικτύωση 

Πρόβλημα Αιτιολογία Κριτήρια 

Ψυχαγωγία 
ενηλίκων 

Η ψυχαγωγία ενηλίκων έχει αποδειχθεί 
σε ορισμένες περιπτώσεις εθιστική, 
καταχρηστική εκμετάλλευση των 
εργαζομένων και συχνά εύκολα 
προσβάσιμη από παιδιά για τα οποία 
μπορεί να είναι συναισθηματικά 
επιζήμια.  

Το Ταμείο αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν στην 
παραγωγή της ψυχαγωγίας ενηλίκων.  
Εφαρμόζεται όριο 5% για τα έσοδα που προέρχονται από 
την παραγωγή, τη διεύθυνση ή τη δημοσίευση υλικού 
ψυχαγωγίας ενηλίκων. 

Τυχερά 
παιχνίδια 

Τα τυχερά παιχνίδια έχουν αποδειχθεί 
εθιστικά και μπορούν να οδηγήσουν σε 
καταπιεστικό χρέος, το οποίο 
επηρεάζει δυσανάλογα τους 
φτωχότερους στην κοινωνία. Μπορεί 
επίσης να είναι επιβλαβής για την 
ψυχολογική και σωματική υγεία. 

Το Ταμείο αποκλείει τις εταιρείες που εμπλέκονται στην 
παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. 
Εφαρμόζεται όριο 5% για τα έσοδα που προέρχονται από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τυχερά παιχνίδια. 

Καπνός  Η κατανάλωση καπνού οδηγεί σε 
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, 
της καρδιακής νόσου, του εγκεφαλικού 
επεισοδίου, των πνευμονικών νόσων, 
Διαβήτης και χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Συνεπάγεται 

Το Ταμείο εξαιρεί τις εταιρείες που συμμετέχουν στην 
παραγωγή ή/και διανομή καπνού ή τις εταιρείες που 
έχουν την κυριότητα αυτών των εταιρειών.  
Εφαρμόζεται ένα όριο εσόδων 5% για τους 
καπνοπαραγωγούς και ένα όριο εσόδων 10% για τους 
διανομείς. 



Κοινωνική δικτύωση 

Πρόβλημα Αιτιολογία Κριτήρια 

επίσης απαράδεκτους κοινωνικούς 
κινδύνους. 

Αμφιλεγόμενα 
όπλα 

Τα επίμαχα όπλα έχουν αδιάκριτες και 
δυσανάλογες ανθρωπιστικές 
επιπτώσεις στους άμαχους 
πληθυσμούς. Μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρή βλάβη σε πολίτες κατά τη 
διάρκεια και μετά από συγκρούσεις και 
να προκαλέσουν σημαντικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια για τον άμαχο 
πληθυσμό. 

Το Ταμείο αποκλείει τις εταιρείες που εμπλέκονται σε 
νάρκες κατά προσωπικού, χημικά, πυρηνικά και 
βιολογικά όπλα, πυρομαχικά διασποράς, 
απεμπλουτισμένο ουράνιο και πυρομαχικά λευκού 
φωσφόρου, λέιζερ τύφλωσης, μη ανιχνεύσιμα όπλα από 
το επενδυτικό σύμπαν. 
Εφαρμόζεται όριο εσόδων 0% για όλα τα αμφιλεγόμενα 
όπλα. 

Άμυνα και 
άλλα όπλα 

Αν και χρησιμοποιούνται νόμιμα σε 
πολλές δημοκρατικές χώρες σε όλο τον 
κόσμο, τα όπλα έχουν σχεδιαστεί για 
να τραυματίζουν και να σκοτώνουν, και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 
τις κυβερνήσεις και από τους πολίτες. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ζητά από 
τις εταιρείες που εμπλέκονται στην 
παραγωγή ή τη χρήση όπλων να 
συμμορφώνονται αυστηρά με τη 
διεθνή νομοθεσία και τις βέλτιστες 
πρακτικές. 

Το Ταμείο αποκλείει εταιρείες που αντλούν πάνω από το 
5% των εσόδων τους από την κατασκευή όπλων ή ειδικά 
προσαρμοσμένων συστατικών τους. 
ΩΣ όπλα ορίζονται προϊόντα ή βασικά συστατικά 
προϊόντων που «έχουν υποστεί τραυματισμό/θάνατο» 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Τα προσαρμοσμένα εξαρτήματα είναι 
εξαρτήματα που αναπτύσσονται κυρίως για να 
ενσωματωθούν σε ένα οπλικό σύστημα. 

 




