
 

Σελίδα 1 από 6 Το μήνυμα συνεχίζεται 

JPMORGAN FUNDS | 09/12/2021 

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 
 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Το παρόν προορίζεται για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις ακόλουθες αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν στο JPMorgan 

Funds - Global Socially Responsible Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια: 

 Μια αλλαγή στον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να αντικατοπτρίζεται 

η νέα εστίασή του στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε παγκόσμιες εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας και 

ορισμένες άλλες αλλαγές όπως περιγράφονται στην ακόλουθη σελίδα, και 

 Μια αλλαγή στην ονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας με τη μετονομασία του σε JPMorgan Funds – 

Global Sustainable Equity Fund. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας, συμπεριλαμβανομένου του 

σκεπτικού και της χρονικής στιγμής, εμφανίζονται στις ακόλουθες σελίδες. 

Επιπρόσθετα, το JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund (η έναρξη λειτουργίας του έγινε το 2018) θα 

συγχωνευθεί στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας στις 25/02/2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι Μεριδιούχοι 

του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα ωφεληθούν από τις επενδύσεις σε ένα μεγαλύτερο επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η ζήτηση για αειφόρα προϊόντα συνεχίζει να 

αυξάνεται. Η συγχώνευση αυτή δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την αξία, το κόστος ή τις επιδόσεις της 

επένδυσής σας. Τυχόν έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με τη συγχώνευση δεν θα επιβαρύνουν το επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιό σας. 

Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, το ενεργητικό του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα 

μεταβιβαστεί στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. Η συγχώνευση θα αυξήσει το ενεργητικό υπό διαχείριση του επιμέρους 

αμοιβαίου κεφαλαίου σας. Παρόλο που θα υπάρξει αναδιάρθρωση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας που συνδέεται 

με τις αλλαγές που αναφέρονται λεπτομερώς στην επόμενη σελίδα επί του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας, τυχόν 

έξοδα συναλλαγών, τέλη χαρτοσήμου ή φόροι χρηματοοικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με την αναδιάρθρωση των 

απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ως απόρροια της 

συγχώνευσης θα επιβαρύνουν τα απορροφώμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο θα παύσει να υφίσταται. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο να διαβάσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, 

επικοινωνήστε με την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Έχετε τρεις επιλογές που 

επεξηγούνται πιο κάτω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

  



 

Σελίδα 2 από 6      Γνωστοποίηση Αλλαγών στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Αλλαγές στο Ενημερωτικό Δελτίο και συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
–  η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια λήγει στις  25/02/2022, 14.30 
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 25/02/2022 

Καταληκτική ημερομηνία για την 

παραλαβή εντολών μετατροπής/ 

εντολές εξαγοράς 25/02/2022, 14.30 

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
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Η ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ  

Ημερομηνία συγχώνευσης 25/02/2022 

Καταληκτική ημερομηνία για την 

παραλαβή εντολών μετατροπής/ 

εντολές εξαγοράς 25/02/2022, 14.30 

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας 

JPMorgan Funds – 

Global Socially Responsible Fund 

Το Απορροφώμενο Επιμέρους 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (το Επιμέρους 

Αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο θα 

απορροφηθεί κατά τη συγχώνευση 

από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιό 

σας) JPMorgan Funds – Global 

Sustainable Equity Fund 

 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ  

1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με τις αλλαγές, δε χρειάζεται να προβείτε σε 

καμία ενέργεια. 

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη συναλλαγή σας 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 περισσότερες 

πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές για τη 

συναλλαγή σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη 

δεξιά στήλη. 

 

Αν επιλέξετε την επιλογή 2 ή 3, ίσως ενδείκνυται να εξετάσετε αυτές τις 

επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας 

σύμβουλο. Αυτές οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές 

συνέπειες. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα 

επιβαρυνθείτε με  

με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις σχετικές 

εντολές σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία. 

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 

Λόγος για τις αλλαγές 

Καθώς οι αειφόρες επενδύσεις εξελίσσονται με την πάροδο των ετών, η αλλαγή του JPMorgan Funds – Global Socially 

Responsible Fund σε ένα καλύτερο στην κατηγορία παγκόσμιο αμοιβαίο κεφάλαιο αειφόρων επενδύσεων με τη χρήση μιας 

θεμελιώδους, βασισμένης στην έρευνα προσέγγισης που αξιοποιεί την εμπειρία και εξειδίκευση της ομάδας Ποσοτικής 

Έρευνας προσφέρει καλύτερες εμπειρίες στο εξελισσόμενο τοπίο των αειφόρων επενδύσεων. Η αλλαγή του στόχου και της 

επενδυτικής πολιτικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου προκειμένου να εστιάζει στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

εταιρείες με αειφόρα χαρακτηριστικά και όχι μόνο σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες συνάδει περισσότερο με άλλα αειφόρα 

προϊόντα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι μεριδιούχοι θα ωφεληθούν από ένα καλύτερο στην κατηγορία επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο αειφόρων επενδύσεων που προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η ζήτηση για αειφόρα προϊόντα 

συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας με τη δυνατότητα χαμηλότερων 

εξόδων για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτό θα οδηγήσει σε διάφορες αλλαγές στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως 

αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας θα αλλάξουν και θα 

στραφούν από την επένδυση κατά κύριο λόγο σε εταιρείες που σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων είναι 

κοινωνικά υπεύθυνες στην επένδυση κατά κύριο λόγο σε Εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας και εταιρείες που 

παρουσιάζουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά αειφορίας. Εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας είναι εκείνες που 

σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων έχουν αποδοτική διακυβέρνηση και χαρακτηρίζονται από άριστη 



 

Σελίδα 3 από 6      Γνωστοποίηση Αλλαγών στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων (χαρακτηριστικά αειφορίας)· 

 το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα αλλάξει την προσέγγισή του σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG) από ESG Promote κατά την οποία επένδυε τουλάχιστον το 51% του 

ενεργητικού σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν πρακτικές 

καλής διακυβέρνησης σε ESG Best in Class κατά την οποία θα επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του 

σε Εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας ή σε εταιρείες που παρουσιάζουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά αειφορίας. 

Η κύρια επενδυτική έκθεση θα επικαιροποιηθεί για να αντικατοπτρίζει αυτή την αλλαγή· 

 το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα αποκλείει πλέον εταιρείες συγκεκριμένων κλάδων που δεν θεωρούνται 

κοινωνικά υπεύθυνες βάσει της αξιολόγησης ECPI ή δια παραπομπής στον δείκτη αναφοράς ECPI. Ωστόσο, το 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα συνεχίσει να επενδύει σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που ακολουθούν πρακτικές καλής διακυβέρνησης και να διεξαγάγει έναν έλεγχο διαλογής βάσει 

κανόνων και αξιών για την εφαρμογή αποκλεισμού· 

 η επενδυτική προσέγγιση θα επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει την αξιοποίηση των στοιχείων της 

παγκόσμιας ερευνητικής ομάδας από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας· 

 ο δείκτης αναφοράς θα αλλάξει επίσης σε MSCI All Country World Index (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης), ο οποίος 

είναι ένας ευρύτερα αναγνωρισμένος δείκτης αναφοράς και εκφράζει το ευρύτερο επενδυτικό φάσμα. Ο 

Διαχειριστής Επενδύσεων θα έχει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια να αποκλίνει από τους τίτλους, τις σταθμίσεις και 

τα χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη αναφοράς και η δήλωση ομοιότητας με τον δείκτη αναφοράς θα 

τροποποιηθεί για να αντικατοπτρίζει αυτές τις συνθήκες· 

 Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα πραγματοποιεί πλέον δανεισμό τίτλων και η σχετική αναφορά θα 

διαγραφεί. 

 Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα επενδύει σε ένα πιο συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο αλλά σε ένα ευρύτερο 

επενδυτικό φάσμα που περιλαμβάνει τις αναδυόμενες αγορές και την Κίνα. Ως αποτέλεσμα, θα προστεθούν οι 

κίνδυνοι συγκέντρωσης, αναδυόμενων αγορών και Κίνας στους βασικού κινδύνους· 

 η επενδυτική ευελιξία θα προστεθεί ως χαρακτηριστικό προκειμένου να επιτρέπει την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης και, επομένως, ο κίνδυνος που ενέχουν οι μικρότερες εταιρείες 

και ο κίνδυνος ρευστότητας θα προστεθούν στους βασικούς κινδύνους· 

 περαιτέρω αλλαγές στους βασικούς κινδύνους θα πραγματοποιηθούν για την αφαίρεση του κινδύνου αποκλεισμού 

τίτλων. Ενώ το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα συνεχίσει να αποκλείει εταιρείες που δεν πληρούν ορισμένα 

κριτήρια ESG, δεν θα αποκλείει πλέον εταιρείες συγκεκριμένων κλάδων που δεν θεωρούνται κοινωνικά υπεύθυνες 

βάσει της αξιολόγησης ECPI. 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα μετονομαστεί σε JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει τις ως άνω αλλαγές και το προφίλ επενδυτών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα ενημερωθεί 
αντίστοιχα. 
 

Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αναδιαρθρωθεί μετά τις αλλαγές και το εφάπαξ κόστος που 

συνδέεται με αυτές τις αλλαγές θα επιβαρύνει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. 

 

Επίπεδο κινδύνου/απόδοσης SRRI (δείκτης 

κινδύνου/κερδοφορίας) αμετάβλητο 

Επίπεδο αμοιβών αμετάβλητο 

Οι αλλαγές - απεικονίζονται με έντονη και πλάγια γραφή 

ΠΡΙΝ  

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 

 
ΜΕΤΑ 

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Sustainable 

Equity Fund 

Στόχος 
Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, 

επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο οι 

οποίες, κατά την άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 

ακολουθούν αρχές κοινωνικής ευθύνης. 

 Στόχος 
Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας 
κυρίως σε εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες, κατά την 
άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, ακολουθούν αρχές κοινωνικής 
ευθύνης.. σε παγκόσμιες Εταιρείες με χαρακτηριστικά 
αειφορίας ή εταιρείες που παρουσιάζουν βελτιούμενα 
χαρακτηριστικά αειφορίας. Εταιρείες με χαρακτηριστικά 
αειφορίας είναι εκείνες  
που σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων έχουν 

αποδοτική διακυβέρνηση και χαρακτηρίζονται από άριστη 

διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων 

(χαρακτηριστικά αειφορίας). 

 



 

Σελίδα 4 από 6      Γνωστοποίηση Αλλαγών στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επενδυτική προσέγγιση 
 Εφαρμόζει μια διαδικασία επιλογής μετοχών από τη βάση 

προς την κορυφή που βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών 

μεγεθών. 

 Εφαρμόζει μια επενδυτική διαδικασία που βασίζεται στις 

έρευνες μια παγκόσμιας ομάδας αναλυτών για τον εντοπισμό 

εταιρειών με ελκυστικές αποτιμήσεις χρησιμοποιώντας ένα 

πλαίσιο ποιότητας και ανάπτυξης. 

 Εφαρμόζει μια διαδικασία διαλογής προκειμένου να 

αποκλείσει συγκεκριμένες εταιρείες. Οι εταιρείες από τους 

υπόλοιπους κλάδους αξιολογούνται με βάση ορισμένα 

εταιρικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά πριν 

από την προσθήκη τους στο χαρτοφυλάκιο. 

 

 Επενδυτική προσέγγιση 
 Εφαρμόζει μια διαδικασία επιλογής μετοχών από τη βάση προς 

την κορυφή που βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών. 

 Εφαρμόζει μια επενδυτική διαδικασία που βασίζεται στις έρευνες 

μια παγκόσμιας ομάδας αναλυτών για τον εντοπισμό εταιρειών με 

ελκυστικές αποτιμήσεις χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο ποιότητας 

και ανάπτυξης. 

 Εφαρμόζει μια διαδικασία διαλογής προκειμένου να αποκλείσει 

συγκεκριμένες εταιρείες. Οι εταιρείες από τους υπόλοιπους 

κλάδους αξιολογούνται με βάση ορισμένα εταιρικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά πριν από την προσθήκη τους στο 

χαρτοφυλάκιο. 

 Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στην ανάλυση σε επίπεδο 

μετοχών που διεξάγεται από μια παγκόσμια ερευνητική 

ομάδα. 

 Ενσωματώνει στοιχεία της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης 

(ESG) για να εντοπίσει εταιρείες με ισχυρά ή βελτιούμενα 

χαρακτηριστικά αειφορίας. 

Προσέγγιση σύμφωνα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG) 

ESG Promote 

 Προσέγγιση σύμφωνα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG) 

ESG Promote 

Καλύτερο στην Κατηγορία 

Δείκτης αναφοράς 

ECPI - Ethical Index Global (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) 

 Δείκτης αναφοράς 

ECPI - Ethical Index Global (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) 

MSCI All Country World Index (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) 

Χρήσεις δείκτη αναφοράς και ομοιότητες 
 Σύγκριση επιδόσεων. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική 
διαχείριση. Το μεγαλύτερο μέρος των διακρατήσεων του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 
παραγώγων) είναι πιθανό να αποτελούν συνιστώσες του δείκτη 
αναφοράς και το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 
διαχείριση με ενδεικτικές παραμέτρους κινδύνου που συνήθως 
περιορίζουν τη 
διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων να αποκλίνει 
από τους τίτλους, τις σταθμίσεις και τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
του δείκτη αναφοράς. 
Ως αποτέλεσμα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει 
ομοιότητες ως προς τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου του δείκτη αναφοράς του. Ωστόσο, η διακριτική 
ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
επιδόσεις που διαφέρουν από τις επιδόσεις του δείκτη 
αναφοράς. 
 

 Χρήσεις δείκτη αναφοράς και ομοιότητα 
 Σύγκριση επιδόσεων. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική 
διαχείριση. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 
ενεργητική διαχείριση. Το μεγαλύτερο μέρος των διακρατήσεων του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εξαιρουμένων των παραγώγων) 
είναι πιθανό να αποτελούν συνιστώσες του δείκτη αναφοράς και το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε διαχείριση με 
ενδεικτικές παραμέτρους κινδύνου που συνήθως περιορίζουν τη 
διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων να αποκλίνει από 
τους τίτλους, τις σταθμίσεις και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του 
δείκτη αναφοράς. 
Ως αποτέλεσμα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει 
ομοιότητες ως προς τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του 
δείκτη αναφοράς του. Ωστόσο, η διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή 
Επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε επιδόσεις που διαφέρουν από 
τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς. Παρόλο που το μεγαλύτερο 
μέρος των διακρατήσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
(εξαιρουμένων των παραγώγων) είναι πιθανό να αποτελούν 
συνιστώσες του δείκτη αναφοράς, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να αποκλίνει από τους τίτλους, 
τις σταθμίσεις και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη 
αναφοράς. 

Ο βαθμός στον οποίο το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

ενδέχεται να έχει ομοιότητες ως προς τη σύνθεση και τα 

χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη αναφοράς θα ποικίλλει με 

την πάροδο του χρόνου και οι επιδόσεις του ενδέχεται να 

διαφέρουν ουσιωδώς. 

Βασική επενδυτική έκθεση 
Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού επενδύεται σε 
μετοχές εταιρειών που ακολουθούν αρχές κοινωνικής ευθύνης 
οπουδήποτε στον κόσμο. Οι εταιρείες που ακολουθούν αρχές 
κοινωνικής ευθύνης αναμένεται να λειτουργούν στοχεύοντας σε 
υψηλά πρότυπα εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευθύνης και περιβαλλοντικής αειφορίας, να αναπτύσσουν 
θετικές σχέσεις με τους μετόχους τους και να τηρούν και να 
υποστηρίζουν τα παγκοσμίως αποδεκτά ανθρώπινα 
δικαιώματα. 
 

 Βασική επενδυτική έκθεση 
Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού επενδύεται σε 
μετοχές εταιρειών που ακολουθούν αρχές κοινωνικής ευθύνης 
οπουδήποτε στον κόσμο. Οι εταιρείες που ακολουθούν αρχές 
κοινωνικής ευθύνης αναμένεται να λειτουργούν στοχεύοντας σε 
υψηλά πρότυπα εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης 
και περιβαλλοντικής αειφορίας, να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με 
τους μετόχους τους και να τηρούν και να υποστηρίζουν τα 
παγκοσμίως αποδεκτά ανθρώπινα δικαιώματα. Εταιρείες με 
χαρακτηριστικά αειφορίας ή εταιρείες που παρουσιάζουν 
βελτιούμενα χαρακτηριστικά αειφορίας οπουδήποτε στον 
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Τουλάχιστον το 51% του ενεργητικού επενδύονται σε εταιρείες 
με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
ακολουθούν πρακτικές καλής διακυβέρνησης όπως 
αξιολογούνται βάσει της ιδιόκτητης μεθόδου βαθμολόγησης των 
κριτηρίων ESG (που αφορούν περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης) του 
Διαχειριστή Επενδύσεων ή/ και βάσει δεδομένων τρίτων μερών. 
 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί και εφαρμόζει μια 
μέθοδο διαλογής με βάση αξίες και κανόνες για την εφαρμογή 
αποκλεισμών. Στο πλαίσιο υποστήριξης αυτής της μεθόδου 
διαλογής, βασίζεται σε τρίτους παρόχους που εντοπίζουν τη 
συμμετοχή ενός εκδότη ή τα έσοδα που προκύπτουν από 
δραστηριότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τους ελέγχους 
διαλογής βάσει των αξιών και των κανόνων. Ο κατάλογος των 
ελέγχων διαλογής που εφαρμόζονται και ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε αποκλεισμούς εκδοτών αναρτάται στον ιστότοπο 
της Εταιρείας Διαχείρισης 
(www.jpmorganassetmanagement.lu). 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει ανάλυση σε 
συστηματική βάση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
παραγόντων και των παραγόντων διακυβέρνησης (ESG) για τις 
επενδυτικές αποφάσεις του όσον αφορά τουλάχιστον το 90% 
των τίτλων που αγοράζονται. 
 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται κατά καιρούς να 
συγκεντρώνει τις επενδύσεις του σε περιορισμένο αριθμό 
τίτλων. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
τίτλους εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
Μετοχές Κατηγορίας Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων 
Stock Connect των χρηματιστηρίων Κίνας-Χονγκ Κονγκ. 
 
Οι εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας και οι εταιρείες που 

παρουσιάζουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά αειφορίας 

επιλέγονται μέσω της χρήσης δεδομένων ιδιόκτητης έρευνας 

και δεδομένων τρίτων. Η θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιείται 

για να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες 

αειφορίας που ενδέχεται να επηρεάσουν μια εταιρεία. Η 

ανάλυση αυτή αποτελεί, επίσης, έναν σημαντικό παράγοντα 

πίσω από την ενεργή συμμετοχή των εταιρειών όταν 

επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά τις επιχειρηματικές 

πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της αειφορίας. 

 

Τουλάχιστον το 51% του ενεργητικού επενδύονται σε εταιρείες με 
θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
ακολουθούν πρακτικές καλής διακυβέρνησης όπως αξιολογούνται 
βάσει της ιδιόκτητης μεθόδου βαθμολόγησης των κριτηρίων ESG 
(που αφορούν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και 
παράγοντες διακυβέρνησης) του Διαχειριστή Επενδύσεων ή/ και 
βάσει δεδομένων τρίτων μερών. 
 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί και εφαρμόζει μια μέθοδο 
διαλογής με βάση αξίες και κανόνες για την εφαρμογή 
αποκλεισμών. Στο πλαίσιο υποστήριξης αυτής της μεθόδου 
διαλογής, βασίζεται σε τρίτους παρόχους που εντοπίζουν τη 
συμμετοχή ενός εκδότη ή τα έσοδα που προκύπτουν από 
δραστηριότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τους ελέγχους διαλογής 
βάσει των αξιών και των κανόνων. Ο κατάλογος των ελέγχων 
διαλογής που εφαρμόζονται και ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
αποκλεισμούς εκδοτών αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας 
Διαχείρισης (www.jpmorganassetmanagement.lu). 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει ανάλυση σε 
συστηματική βάση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
παραγόντων και των παραγόντων διακυβέρνησης (ESG) για τις 
επενδυτικές αποφάσεις του όσον αφορά τουλάχιστον το 90% των 
τίτλων που αγοράζονται. 
 

Τεχνικές και μέσα 

ανει σ ός τ ί τλων έως το ανα ενό ενο οσοστό

το έγι στο οσοστό

 Θα διαγραφεί

Βασικοί κίνδυνοι 

Ε ενδυτ ι κοί κί νδυνοι  Κί νδυνοι α ό τ ι ς τεχνι κές και τους τ ί τλους του
Ε ι έρους Α οι βαί ου Κεφαλαί ου

Τεχνι κές Τί τλοι

Αντ ι στάθ ι ση κι νδύνου
Α οκλει σ ός τ ί τλων

Μετοχές

Άλλοι συναφεί ς κί νδυνοι  Περαι τέρωκί νδυνοι στους ο οί ους εί ναι

εκτεθει ένο το Ε ι έρους Α οι βαί ο Κεφάλαι ο α ό τη χρήση των ως άνω
τεχνι κών και τ ί τλων

Νό ι σ α Αγορά

Α οτελέσ ατα γι α τον ερι δι ούχο Πι θανές ε ι τώσει ς των
ροαναφερθέντων κι νδύνων

Ζη ί α Οι ερι δι ούχοι
ενδέχεται
να α ολέσουν έρος ή το
σύνολο
του κεφαλαί ου τους

Μεταβλητότητα Ηαξ ί α των
ερι δί ων του
Ε ι έρους Α οι βαί ου
Κεφαλαί ου θα αρουσι άζ ει
δι ακυ άνσει ς

Μη ε ί τευξη του
στόχου του ε ι έρους
α οι βαί ου κεφαλαί ου

 

 Βασικοί κίνδυνοι 

Ε ενδυτ ι κοί κί νδυνοι  Κί νδυνοι α ό τ ι ς τεχνι κές και τους τ ί τλους του
Ε ι έρους Α οι βαί ου Κεφαλαί ου

Τεχνι κές Τί τλοι

Αντ ι στάθ ι ση κι νδύνου
Α οκλει σ ός τ ί τλων
Συγκέντρωση

Κί να
Αναδυό ενες αγορές
Μετοχές
Εται ρεί ες ι κρότερης
κεφαλαι ο οί ησης

Άλλοι συναφεί ς κί νδυνοι  Περαι τέρωκί νδυνοι στους ο οί ους εί ναι

εκτεθει ένο το Ε ι έρους Α οι βαί ο Κεφάλαι ο α ό τη χρήση των ως άνω
τεχνι κών και τ ί τλων

Νό ι σ α Αγορά Ρευστότητα

Α οτελέσ ατα γι α τον ερι δι ούχο Πι θανές ε ι τώσει ς των
ροαναφερθέντων κι νδύνων

Ζη ί α Οι ερι δι ούχοι
ενδέχεται
να α ολέσουν έρος ή το
σύνολο

Μεταβλητότητα Ηαξ ί α των
ερι δί ων του
Ε ι έρους Α οι βαί ου
Κεφαλαί ου θα αρουσι άζ ει

Μη ε ί τευξη του
στόχου του Ε ι έρους
Α οι βαί ου Κεφαλαί ου

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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του κεφαλαί ου τους δι ακυ άνσει ς
 

Προφίλ Επενδυτών 
Οι επενδυτές που κατανοούν τους κινδύνους του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου απώλειας κεφαλαίου, και: 
 επιδιώκουν μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω της 

έκθεσης σε παγκόσμιες αγορές μετοχών, 
 αναζητούν μια στρατηγική επενδύσεων σε μετοχές που 

χαρακτηρίζεται από δεοντολογική διαχείριση· 
 επιδιώκουν να τη χρησιμοποιήσουν ως μέρος ενός 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου και όχι ως ολοκληρωμένο 
επενδυτικό πρόγραμμα. 

 Προφίλ Επενδυτών 
Οι επενδυτές που κατανοούν τους κινδύνους του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου απώλειας κεφαλαίου, και: 
 επιδιώκουν μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω της 

έκθεσης σε παγκόσμιες αγορές μετοχών, 
 αναζητούν μια στρατηγική επενδύσεων σε μετοχές που 

χαρακτηρίζεται από δεοντολογική διαχείριση· 
 αναζητούν μια επένδυση που ενσωματώνει τις αρχές των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων 
διακυβέρνησης (ESG), 

 επιδιώκουν να το χρησιμοποιήσουν ως μέρος ενός επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου και όχι ως ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό 
πρόγραμμα. 

Σημαντικές ημερομηνίες 

09/12/2021 

Έναρξη περιόδου δωρεάν 
μετατροπής/εξαγοράς.  

 
25/02/2022, 14.30 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης 

Λήξη περιόδου δωρεάν 
μετατροπής/εξαγοράς 

 
25/02/2022 

Έναρξη ισχύος των αλλαγών. 

 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), αναθεωρημένες 

εκδόσεις των οποίων θα διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις σε αμοιβαία 

κεφάλαια, είναι σημαντικό να κατανοείτε και να ενημερώνεστε διαρκώς διαβάζοντας το/τα σχετικό(-α) KIID. Πέραν της περιόδου κατά την οποία δεν 

επιβάλλονται προμήθειες μετατροπής και εξαγοράς, επισημαίνεται ότι θα ισχύουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του ενημερωτικού 

δελτίου που αφορούν τις μετατροπές και εξαγορές. 

 

Η έκθεση του εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή για τη συγχώνευση μπορεί να παρασχεθεί στους μεριδιούχους κατόπιν επικοινωνίας τους με την επίσημη 

έδρα ή τον τοπικό αντιπρόσωπό τους. 

 

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 

 


