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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ο δείκτης αναφοράς για το JJPMorgan Investment Funds – Income 

Opportunity Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου έχετε μερίδια, θα μεταβληθεί. Η αλλαγή αυτή δεν θα 

επηρεάσει τον τρέχοντα τρόπο διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας ούτε το προφίλ κινδύνου του.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες για αυτή την αλλαγή, καθώς και για τον χρόνο έναρξης ισχύος της, παρατίθενται στη συνέχεια. 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που ακολουθούν. Εάν 

εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον 

αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Έχετε τρεις επιλογές που επεξηγούνται πιο κάτω. 

 

 

Jacques Elvinger  Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλλαγή στο ενημερωτικό δελτίο – η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια 
ενέργεια λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Λόγος για την αλλαγή    To επιτόκιο αναφοράς για την κατηγορία μεριδίων σας, 

δηλαδή το Euro Overnight Index Average (EONIA), θα καταργηθεί σταδιακά από 

τα τέλη του 2021. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται η υιοθέτηση ενός νέου επιτοκίου 

αναφοράς ως δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Euro Short-Term Rate (€STR) είναι το 

πλέον κατάλληλο για να πάρει τη θέση του δείκτη αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα υπολόγισε ένα άνοιγμα (spread) μεταξύ του €STR and EONIΑ, 

βάσει ιστορικών δεδομένων, της τάξης του €STR + 0,085%. Το spread αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ως η βάση για την αναθεωρημένη μεθοδολογία του ΕΟΝΙΑ από 

τις 2 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την κατάργηση του ΕΟΝΙΑ. Αντί να συνδέσει το νέο 

επιτόκιο αναφοράς με την εν λόγω ξεπερασμένη μεθοδολογία του ΕΟΝΙΑ βάσει 

ιστορικών δεδομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει το 

€STR χωρίς το spread.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταρρύθμιση 

του δείκτη αναφοράς που συνδέεται με τη μετάβαση στο LIBOR δημοσιεύονται 

στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση am.jpmorgan.com/lu/libor . 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η αμοιβή απόδοσης του επιμέρους 

αμοιβαίου κεφαλαίου θα υπολογίζεται έναντι του νέου δείκτη αναφοράς σύμφωνα 

με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει στον 

υπολογισμό υψηλότερης ή χαμηλότερης αμοιβής απόδοσης.   Η απόδοση του 

επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα συγκρίνεται επίσης έναντι του νέου δείκτη 

αναφοράς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

Επίπεδο κινδύνου/απόδοσης  Αμετάβλητο            
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Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από 
τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.com. 

 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
 

        

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ  

1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με την αλλαγή, δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία 

ενέργεια.  

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι 

εντολές για τη συναλλαγή σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη. Μην παραλείψετε να διαβάσετε 

το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) κάθε επιμέρους 

αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, 

για περαιτέρω πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Οι εντολές για τη συναλλαγή σας πρέπει να 

παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά 

στήλη. 

Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον 

οικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές 

συνέπειες.  

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα 

επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις 

σχετικές εντολές σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία.  

 
Χρονοδιάγραμμα και συνέπειες της αλλαγής 

 

 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο ή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), αναθεωρημένες 

εκδόσεις των οποίων μπορείτε να βρείτε στο www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι 

σημαντικό να κατανοείτε και να είστε διαρκώς ενημερωμένοι διαβάζοντας τα αντίστοιχα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). 

Εκτός της περιόδου που δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες μετατροπής και εξαγοράς, σημειώστε ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι λοιπές 

προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με τις μετατροπές και εξαγορές, 

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

23 Νοεμβρίου 2021,14.30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης  

Η περίοδος δωρεάν μετατροπής/εξαγοράς 
τελειώνει.  

 

31 Δεκεμβρίου 2021, 14.30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης 

Η περίοδος δωρεάν 
μετατροπής/εξαγοράς τελειώνει.  

 

  3 Ιανουαρίου 2022 

Έναρξη ισχύος των αλλαγών.  

 

 

 

 


