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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, διαβιβάστε το 
παρόν έγγραφο στον πραγματικό δικαιούχο των Μεριδίων. 
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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
 
Αγαπητέ μεριδιούχε, 
 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές στο ενημερωτικό δελτίο (το «Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο») και στα προσαρτήματα (τα «Προσαρτήματα») του αμοιβαίου κεφαλαίου (από κοινού, 
εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν άλλως, το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 
31 Δεκεμβρίου 2021 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).  
 
Κάθε μεριδιούχος που δεν συμφωνεί με τις εν λόγω αλλαγές μπορεί να προβεί σε εξαγορά των 
μεριδίων του ή στη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, χωρίς 
επιβάρυνση,1 σε 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 παρατίθενται παρακάτω είναι μια συνοπτική παρουσίαση των ενημερώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες δευτερεύουσας 
σημασίας αλλαγές ή διευκρινίσεις. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να σας επηρεάσουν, ανεξαρτήτως 
χαρτοφυλακίου στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι μεριδιούχοι πρέπει να λάβουν και να διαβάσουν το 
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου 
ή την Εταιρεία Διαχείρισης.  

                                                 
1 Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονται από διαμεσολαβητές (εξουσιοδοτημένοι διανομείς) ενδέχεται να 

εξακολουθούν να ισχύουν. 
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I. Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων στο βασικό ενημερωτικό δελτίο 

 
1. Ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες» 

 

Με βάση τη διακοπή του δείκτη LIBOR, η ενότητα θα επικαιροποιηθεί, όπως περιγράφεται περαιτέρω 

παρακάτω, όσον αφορά τον δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

αναπροσαρμοσμένου ανώτατου ορίου (Adjusted High Water Mark) για τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια:  

 

1. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, 

2. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio,  

3. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio και  

4. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio.  

 

Ανάλογα με το νόμισμα της σχετικής κατηγορίας μετοχών, ο τρέχων δείκτης αναφοράς LIBOR (USD) 3 μηνών 

θα αντικατασταθεί, με νέα επιτόκια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς 

δείκτες αναφοράς και τον διαχειριστή τους θα περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Χρήση δεικτών αναφοράς» 

του ενημερωτικού δελτίου ως εξής:  

 

Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Δείκτης αναφοράς Διαχειριστής δείκτη αναφοράς 

Φράγκο Ελβετίας (CHF) 
Μέσο επιτόκιο 3 μηνών Ελβετίας (SARON 

3M) 
SIX Financial Information AG 

Ευρώ (EUR) 
Δείκτης ICE BofA German Treasury Bill 3 

μηνών 
ICE Data Services 

Λίρα στερλίνα (GBP) Δείκτης UK Generic Treasury Bills 3 μηνών 
Bloomberg Index Services 

Limited 

Γεν Ιαπωνίας (JPY) Δείκτης TIBOR 3 μηνών 
Japan Bankers Association 

TIBOR Administration 

Δολάριο ΗΠΑ (USD) Δείκτης ICE BofA US T-Bill 3 μηνών ICE Data Services 

 

Για λόγους πληρότητας, οι αναφορές στη «Barclays» στην ονομασία του δείκτη «Bloomberg Barclays» θα 

αφαιρεθούν μετά την αλλαγή επωνυμίας του δείκτη αναφοράς και του διαχειριστή του δείκτη αναφοράς. Δεν 

πρόκειται για αλλαγή του δείκτη αναφοράς, αλλά μόνο για αλλαγή ονομασίας. 

 
Σε σχέση με τη θέσπιση των προαναφερθέντων επιτοκίων, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές σε 
άλλα μέρη του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των προσαρτημάτων:  
 

- η ενότητα «Ορισμοί» του βασικού ενημερωτικού δελτίου θα επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει 

ορισμό του όρου «ελάχιστη τιμή δείκτη αναφοράς», 

- η ενότητα 4.8.9 «LIBOR και άλλα παρόμοια επιτόκια αναφοράς» του βασικού ενημερωτικού δελτίου 

θα επικαιροποιηθεί αναλόγως,  

- η ενότητα 19 «Αμοιβές και έξοδα» του βασικού ενημερωτικού δελτίου θα επικαιροποιηθεί όσον 

αφορά τον υπολογισμό των αμοιβών επίδοσης και 

- η αποποίηση ευθύνης όσον αφορά το «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον δείκτη αναφοράς» στο 

παράρτημα ορισμένων χαρτοφυλακίων θα διαγραφεί.  

 

2. Ενότητα 4 «Παράγοντες κινδύνου» 
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Η γνωστοποίηση κινδύνου «Βιώσιμης χρηματοδότησης» στην ενότητα 4.2.8 θα διευρυνθεί με μια δήλωση 

αποποίησης ευθύνης ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παράρτημα του χαρτοφυλακίου, οι 

επενδύσεις των υποκείμενων επενδύσεων των χαρτοφυλακίων δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 

2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ο «Κανονισμός ταξινόμησης της ΕΕ»). Επιπλέον, η ενότητα 

«Ορισμοί» θα επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει ορισμό του «Κανονισμού ταξινόμησης». 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενότητα 4.8.9 θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από τον 

δείκτη LIBOR (USD).3 μηνών.  

 

Στην ενότητα 4.2.11 «Επενδύσεις στην Κίνα» θα προστεθεί μια παράγραφος που θα παρέχει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά ChiNext ή/και το Συμβούλιο Καινοτομίας 
Επιστήμης και Τεχνολογίας. 
 

3. Ενότητα 19 «Αμοιβές και έξοδα» 

  

Αυτή η ενότητα θα επικαιροποιηθεί για να παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του 

αναπροσαρμοσμένου ανώτατου ορίου. 

 
II. Συνοπτική παρουσίαση τροποποιήσεων στα προσαρτήματα 

 

1. Χαρτοφυλάκια Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, Goldman Sachs Global 

Equity Partners ESG Portfolio, Goldman Sachs US Equity Portfolio, Goldman Sachs ESG-

Enhanced Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced 

Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield 

Bond Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Income Bond Plus Portfolio, Goldman 

Sachs ESG-Enhanced Global Income Bond Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced Sterling 

Credit Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio 

(Προσάρτημα I)  

 
Στην ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων θα προστεθεί μια παράγραφος ώστε 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την απαίτηση γνωστοποίησης που επιβάλλει το άρθρο 6 του κανονισμού 
ταξινόμησης, δεδομένου ότι τα εν λόγω χαρτοφυλάκια πληρούν τις προϋποθέσεις των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του SFDR. 

 

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

 

2. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs US Equity Portfolio (Προσάρτημα I) 

 

Το χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio θα συγχωνευθεί με το χαρτοφυλάκιο 

Goldman Sachs US Equity Portfolio (το «Απορροφών Χαρτοφυλάκιο»). Πριν από τη συγχώνευση, ο 

επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικές πολιτικές του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα επανατοποθετηθούν 

σε ένα χαρτοφυλάκιο ESG. Ειδικότερα, και με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το απορροφών χαρτοφυλάκιο 

θα καθορίσει στην ενότητα του επενδυτικού στόχου του ότι θα επιδιώκει να επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα 

συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών των ΗΠΑ που πληρούν τα ΠΚΔ κριτήρια του 

χαρτοφυλακίου. Η ονομασία του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα τροποποιηθεί επίσης αναλόγως 

προκειμένου να συμπεριληφθεί αναφορά στην ΠΚΔ στρατηγική. Η ονομασία, ο επενδυτικός στόχος και οι 

επενδυτικές πολιτικές του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθούν επίσης ως εξής:  

Προηγούμενη ονομασία χαρτοφυλακίου Νέα ονομασία χαρτοφυλακίου 
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Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs US Equity Portfolio Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs US Equity ESG 

Portfolio 

 

Επικαιροποιημένος επενδυτικός στόχος και επενδυτικές πολιτικές του χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio (το «Χαρτοφυλάκιο») επιδιώκει την επίτευξη 

μακροπρόθεσμης αύξησης της αξίας του κεφαλαίου επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε ένα συγκεντρωμένο 

χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών των ΗΠΑ, το οποίο ο Σύμβουλος Επενδύσεων πιστεύει ότι 

συμμορφώνεται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») κριτήρια του 

χαρτοφυλακίου, παρουσιάζει ισχυρές ή βελτιούμενες ηγετικές ΠΚΔ ικανότητες, κατέχει ισχυρή θέση στον 

κλάδο και επιδεικνύει οικονομική ανθεκτικότητα σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους του. Στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας ΠΚΔ, το χαρτοφυλάκιο θα επιδιώκει επίσης να αποκλείσει από το 

επενδυτικό φάσμα του εταιρείες που, κατά τη γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, δραστηριοποιούνται 

άμεσα ή/και παράγουν σημαντικά έσοδα από διάφορους τομείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία του 

ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των προϊόντων καπνού, των 

οινοπνευματωδών, των όπλων, της ψυχαγωγίας ενηλίκων και των τυχερών παιχνιδιών. Ο κατάλογος των 

εξαιρούμενων κατηγοριών μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς κατά τη διακριτική ευχέρεια του 

Συμβούλου Επενδύσεων. 

Υπό κανονικές συνθήκες, το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού 

του σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και κινητών αξιών που συνδέονται με μετοχές και σε 

επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια που παρέχουν έκθεση σε εταιρείες που διατηρούν την έδρα τους ή 

αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ή των κερδών τους από τις ΗΠΑ. Οι εταιρείες αυτές αναμένεται 

να παρουσιάζουν ισχυρές ή βελτιούμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση 

(ΠΚΔ) ικανότητες, να κατέχουν ισχυρή θέση στον κλάδο και να επιδεικνύουν οικονομική ανθεκτικότητα σε 

σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους. Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει συνήθως σε 30-50 εταιρείες. 

Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας ΠΚΔ, ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα επιδιώκει γενικά να αποφεύγει 

επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες, κατά τη γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, συμμετέχουν άμεσα στις 

ακόλουθες δραστηριότητες ή/και αντλούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους από αυτές, και οι οποίες κατά 

την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

- τα προϊόντα καπνού,  

- τα οινοπνευματώδη, 

- τα αμφιλεγόμενα όπλα (συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων),  

- την εξόρυξη ή/και παραγωγή ορισμένων ορυκτών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα 

για την παραγωγή θερμότητας, της ασφαλτούχου άμμου, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

της Αρκτικής),  

- την ψυχαγωγία ενηλίκων, 

- τις φυλακές με σκοπό το κέρδος και 

- τα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση.  

Οι μετοχές και οι κινητές αξίες που συνδέονται με μετοχές μπορεί να περιλαμβάνουν κοινές μετοχές, 

προνομιούχες μετοχές, δικαιώματα αγοράς και άλλα δικαιώματα απόκτησης μετοχών, τίτλους αποθετηρίων 

των ΗΠΑ (ADR), τίτλους αποθετηρίων της Ευρώπης (EDR) και τίτλους παγκόσμιων αποθετηρίων(GDR).  

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα επιδιώκει γενικά να αποφεύγει επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες, κατά τη 

γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, δραστηριοποιούνται άμεσα ή/και αντλούν σημαντικά έσοδα από τις 

ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων:  

- αμφιλεγόμενα όπλα (συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων)· 
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- τα προϊόντα καπνού, 

- την εξόρυξη ή/και παραγωγή ορισμένων ορυκτών καυσίμων·  

- την ψυχαγωγία ενηλίκων, 

- τις φυλακές με σκοπό το κέρδος και 

- τα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση.  

Η συμμόρφωση με τα εν λόγω ΠΚΔ χαρακτηριστικά θα βασίζεται στα κατώτατα όρια που προκαθορίζονται 

από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διακριτική του ευχέρεια και την εφαρμογή των τα εν λόγω 

κατώτατων ορίων σε αποκλειστικά δεδομένα ή/και δεδομένα που παρέχονται από έναν ή περισσότερους 

τρίτους παρόχους. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα βασίζεται σε δεδομένα τρίτων τα οποία πιστεύει ότι είναι 

αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων τρίτων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων, κατά 

την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα μη εφαρμογής των δεδομένων που 

παρέχονται από τρίτους παρόχους όταν κρίνει ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ακατάλληλα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για συγκεκριμένες εταιρείες ή ενδέχεται να 

υπολογίζονται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων με χρήση εσωτερικών διαδικασιών ή εύλογων εκτιμήσεων. 

Οι πιθανές εξαιρέσεις από τα ΠΚΔ κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόσφατα εισηγμένες 

εταιρείες για τις οποίες ένας τρίτος πάροχος ενδέχεται να μην έχει ακόμη αντιστοιχίσει δεδομένα. Κατά τη 

συλλογή δεδομένων, οι πάροχοι ενδέχεται να προβαίνουν σε ορισμένες αξιολογικές κρίσεις. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων δεν επαληθεύει τις εν λόγω κρίσεις ούτε ποσοτικοποιεί την επίδρασή τους στην ανάλυσή του.  

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να επικαιροποιεί 

περιοδικά τη διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου, να τροποποιεί το είδος των δραστηριοτήτων που 

αποκλείονται για επενδύσεις ή να αναθεωρεί τα κατώτατα όρια που ισχύουν για οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες αυτού του είδους. 

ΕΚΤΟΣ από την εφαρμογή τουΜόλις ο Σύμβουλος Επενδύσεων διαπιστώσει ότι μια εταιρεία πληροί τα ΠΚΔ 

κριτήρια του χαρτοφυλακίου, όπως περιγράφονται ανωτέρω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ο σύμβουλος 

επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει την ESGμπορεί να προβεί σε συμπληρωματική ανάλυση παραγόντων 

εταιρικής διακυβέρνησης μεμονωμένων εταιρειών με και διάφορων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

παραγόντων που ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, τομέων και 

στρατηγικών. Αυτή η συμπληρωματική ανάλυση θα πραγματοποιείται παράλληλα με τους παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της θεμελιώδους ερευνητικής της διαδικασίας με στόχο την 

αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας και της αποτίμησης των επιχειρήσεων, καθώς και των δυνητικών 

κινδύνων. Παραδοσιακοί θεμελιώδεις παράγοντες που με την παραδοσιακή οικονομική ανάλυση, από τη 

βάση προς την κορυφή, θεμελιωδών μεγεθών μεμονωμένων εταιρειών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς 

δείκτες θεμελιωδών μεγεθών. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί Ο σύμβουλος επενδύσεων μπορεί να 

εξετάσει το ενδεχόμενο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ταμειακές ροές, μόχλευση του ισολογισμού, 

απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, δυναμική του κλάδου, ποιότητα κερδών και αποδοτικότητα. Οι 

παράγοντες ΠΚΔ που μπορεί να εξετάσει ο σύμβουλος επενδύσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

ένταση του άνθρακα και τα προφίλ εκπομπών, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τον 

κοινοτικό αντίκτυπο,να συμμετέχει σε ενεργό διάλογο με τις ομάδες διαχείρισης των εταιρειών για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της λήψης επενδυτικών αποφάσεων και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης και σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις σχέσεις των εργαζομένων, τη 

δομή των διοικητικών υπηρεσιών, τη διαφάνεια και τα κίνητρα διαχείρισης. χρησιμοποιώντας τις αναλύσεις 

θεμελιωδών μεγεθών και ΠΚΔ παραγόντων. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύσει σε μια εταιρεία πριν 

από την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής ανάλυσης ή χωρίς τη συμμετοχή σε διάλογο με τη διοίκηση 

της εταιρείας. Οι περιπτώσεις στις οποίες η συμπληρωματική ανάλυση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί πριν 

από την επένδυση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), μεταβιβάσεις σε 

είδος, εταιρικές πράξεις ή/και ορισμένες βραχυπρόθεσμες συμμετοχές. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

χρησιμοποιεί μια δυναμική βασική επενδυτική διαδικασία που εξετάζει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και 

κανένας παράγοντας ή παράμετρος δεν είναι καθοριστικής σημασίας. 
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Ο προσδιορισμός ενός κινδύνου που σχετίζεται με έναν ΠΚΔ παράγοντα δεν αποκλείει απαραίτητα έναν 

συγκεκριμένο τίτλο ή/και τομέα που, κατά την άποψη του Συμβούλου Επενδύσεων, είναι κατά τα λοιπά 

κατάλληλος για επένδυση. Η συνάφεια συγκεκριμένων παραδοσιακών θεμελιωδών παραγόντων και ΠΚΔ 

παραγόντων όσον αφορά τη βασική επενδυτική διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με τις κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων, τους τομείς και τις στρατηγικές. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να 

χρησιμοποιήσει πηγές δεδομένων που παρέχονται από τρίτους παρόχους ή/και να συνεργαστεί απευθείας 

με εταιρείες κατά την αξιολόγηση 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του κανονισμού ταξινόμησης, πρέπει να δηλώνεται ότι η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν 

σοβαρά» εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου οι οποίες λαμβάνουν 

υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες 

επενδύσεις του υπόλοιπου τμήματος του χαρτοφυλακίου αυτού δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ 

για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρά τα προαναφερόμενα τους ανωτέρω παράγοντες. Ο σύμβουλος 

επενδύσεων χρησιμοποιεί μια δυναμική βασική επενδυτική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη ευρύ φάσμα 

παραγόντων και κανένας παράγοντας ή θέμα δεν είναι καθοριστικός, αυτό το χαρτοφυλάκιο γενικά δεν 

λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες κατά την 

έννοια της ταξινόμησης της ΕΕ και δεν υπολογίζεται η εναρμόνιση του χαρτοφυλακίου του με την εν λόγω 

ταξινόμηση της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» δεν εφαρμόζεται σε καμία 

από τις επενδύσεις του εν λόγω χρηματοπιστωτικού προϊόντος. 

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να επενδύει έως το ένα τρίτο του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και 

σε κινητές αξίες που συνδέονται με μετοχές άλλων εταιρειών και κινητές αξίες που δεν συνδέονται με 

μετοχές και σε επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων μέσων της χρηματαγοράς για τους 

σκοπούς της διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων. 

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε επιτρεπόμενα αμοιβαία 

κεφάλαια στον βαθμό που οι εν λόγω επενδύσεις συνάδουν με την επενδυτική πολιτική και τους 

περιορισμούς του και δεν μπορεί να επενδύει σε επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια που επιτρέπουν τη 

μόχλευση, καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει ζημίες που υπερβαίνουν την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) του 

χαρτοφυλακίου του επιτρεπόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της 

επενδυτικής πολιτικής του ή για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις 

δικαιωμάτων προαίρεσης (σε μετοχικούς τίτλους και αγορές) και συμφωνίες ανταλλαγής 

(συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής 

απόδοσης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

και των σχετικών κινδύνων, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές παραγώγων και αποτελεσματικής 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου», καθώς και στην ενότητα 4 «Παράγοντες κινδύνου» στο ενημερωτικό δελτίο.  

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να κατέχει επικουρικά ρευστοποιήσιμα στοιχεία και, σε εξαιρετικές και 

προσωρινές περιστάσεις, μπορεί να κατέχει ρευστοποιήσιμα στοιχεία καθ’ υπέρβαση αυτού του 

περιορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον 

των μεριδιούχων. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων προτίθεται να συμμετέχει σε τεχνικές ΚΣΧΤ, μεταξύ άλλων, σε μετοχικούς 

τίτλους, αγορές και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις σύμφωνα με τον βαθμό έκθεσης που αναφέρεται 

παρακάτω (σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας ενεργητικού). 

Είδος συναλλαγής Υπό κανονικές συνθήκες, 
αναμένεται γενικά ότι το αρχικό 

Υπό κανονικές συνθήκες, 
αναμένεται γενικά ότι το αρχικό 
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ποσό των εν λόγω συναλλαγών 
θα αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 
της καθαρής αξίας ενεργητικού 
του χαρτοφυλακίου που 
αναφέρεται παρακάτω.*  

ποσό των περιουσιακών 
στοιχείων του χαρτοφυλακίου 
που μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο της συναλλαγής 
μπορεί να ανέρχεται κατ’ 
ανώτατο όριο στην αναλογία της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου που αναφέρεται 
παρακάτω. 

Συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης 

0% 20% 

Συναλλαγές επαναγοράς, καθώς 
και αγοράς και επαναπώλησης 

0% 20% 

Συναλλαγές δανεισμού τίτλων 2% 15% 
 

Για λόγους πληρότητας, μια αναφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με επενδύσεις σε συγκεντρωμένες 

επενδύσεις και στρατηγικές έχει επίσης προστεθεί στο παράρτημα των χαρτοφυλακίων. Η ενότητα 5 «Βασικοί 

κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου» θα τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει τους παράγοντες κινδύνου που 

αναφέρονται στην ενότητα 4.2.6 «Συγκέντρωση επενδύσεων και στρατηγικές».  

3. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio (Προσάρτημα Ι) 

Η ενότητα 3 «Υπολογισμός συνολικής έκθεσης και αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» θα τροποποιηθεί 

ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το ποσοστό των διαφορετικών συντελεστών του δείκτη αναφοράς του 

χαρτοφυλακίου έχει αναπροσαρμοστεί ελαφρώς.  

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

Χαρτοφυλακίου. 

4. Χαρτοφυλάκια Goldman Sachs ESG-Enhanced Emerging Markets Short Duration Bond 

Portfolio, Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Income Bond Plus Portfolio (Προσάρτημα I) 

 

Η ενότητα «Υπολογισμός παγκόσμιας έκθεσης και αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» των αντίστοιχων 

χαρτοφυλακίων θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών 

με τον δείκτη ICE BofA US T-Bill 3 μηνών ως νέο δείκτη αναφοράς αυτών των χαρτοφυλακίων. 

Η ενότητα «Βασικοί κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου» θα επικαιροποιηθεί με την αφαίρεση της παραγράφου με 

την προειδοποίηση σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον δείκτη αναφοράς, η οποία δεν θα είναι 

πλέον σχετική μετά την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών. 

5. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio 
(Προσάρτημα I) 

 
Η ενότητα «Υπολογισμός παγκόσμιας έκθεσης και αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» των αντίστοιχων 

χαρτοφυλακίων θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αντικατάσταση του δείκτη BofA Merrill Lynch 

USD LIBOR Constant Maturity 1 μηνός με τον δείκτη ICE BofA US T-Bill 3 μηνών ως νέο δείκτη αναφοράς 

των χαρτοφυλακίων. 

Η ενότητα «Βασικοί κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου» θα επικαιροποιηθεί με την αφαίρεση της παραγράφου 

προειδοποίησης σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον δείκτη αναφοράς, η οποία δεν θα είναι πλέον 

σχετική μετά την αντικατάσταση του δείκτη BofA Merrill Lynch USD LIBOR Constant Maturity 1 μηνός. 

 
6. Χαρτοφυλάκια Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, Goldman Sachs 

Global Absolute Return Portfolio, Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, Goldman 
Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond 
Portfolio, Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II (Προσάρτημα II)  
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Η ενότητα «Υπολογισμός παγκόσμιας έκθεσης και αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» των αντίστοιχων 

χαρτοφυλακίων θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών 

με τον δείκτη ICE BofA US T-Bill 3 μηνών ως νέο δείκτη αναφοράς αυτών των χαρτοφυλακίων. 

Η ενότητα «Βασικοί κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου» θα επικαιροποιηθεί με την αφαίρεση της παραγράφου με 

την προειδοποίηση σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον δείκτη αναφοράς, η οποία δεν θα είναι 

πλέον σχετική μετά την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών. 

 

7. Χαρτοφυλάκιο Global Corporate Portfolio (Hedged) (Προσάρτημα IV) 

Η ενότητα 2 «Επενδυτική πολιτική» αυτού του χαρτοφυλακίου θα τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει 
πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποκείμενη έκθεση σε παράγωγα μέσα.  
 

8. Χαρτοφυλάκια Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio, Goldman Sachs Alternative 

Trend Portfolio (Προσάρτημα V) 

 
Η ενότητα «Υπολογισμός παγκόσμιας έκθεσης και αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» των αντίστοιχων 

χαρτοφυλακίων θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών 

με τον δείκτη ICE BofA US T-Bill 3 μηνών ως νέο δείκτη αναφοράς αυτών των χαρτοφυλακίων. 

Η ενότητα «Βασικοί κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου» θα επικαιροποιηθεί με την αφαίρεση της παραγράφου με 
την προειδοποίηση σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον δείκτη αναφοράς, η οποία δεν θα είναι 
πλέον σχετική μετά την αντικατάσταση του δείκτη LIBOR (USD) 3 μηνών. 

 
III. Λοιπές δευτερεύουσες τροποποιήσεις του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των διάφορων 

προσαρτημάτων 

Κάθε αναφορά στον δείκτη LIBOR θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί, όπου χρειάζεται, από το σχετικό 
επιτόκιο αντικατάστασης. 
 

*** 
 
Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της επένδυσής σας ή σε μετατροπή της σε μερίδια άλλου 
χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, επικοινωνήστε 
με την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο +44 (0)20 7774 6366 ή με τον σχετικό επαγγελματία της 
Goldman Sachs. 
 
Συνιστάται στους Μεριδιούχους να απευθυνθούν στους συμβούλους τους σχετικά με τις επιπτώσεις 
των αλλαγών στα χαρτοφυλάκια, καθώς και τυχόν συνέπειες της επένδυσής τους σε ένα αμοιβαίο 
κεφάλαιο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με βάση τις προσωπικές περιστάσεις τους. 
 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
Glenn Thorpe 
[Μέλος ΔΣ] 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Goldman Sachs Funds 


