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Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι 
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία 
επενδύσεων, τον διευθυντή της τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή σας ή κάποιον άλλο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αν έχετε προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση 
οποιωνδήποτε μεριδίων σας στη Goldman Sachs Funds, διαβιβάστε αμέσως αντίγραφο του 
παρόντος εγγράφου στον αγοραστή ή τον δικαιούχο ή στην τράπεζα ή άλλο φορέα μέσω του 
οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η μεταβίβαση προκειμένου να διαβιβαστεί στον 
αγοραστή ή στον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν. Αν είστε θεματοφύλακας, εκπρόσωπος 
(nominee), διαμεσολαβητής ή άλλος πάροχος πλατφόρμας, διαβιβάστε το παρόν έγγραφο στον 
πραγματικό δικαιούχο των μεριδίων. Οι όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο θα 
έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. 
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Συστημένο 
 
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Global Equity 
Partners ESG Portfolio (το «απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο») και του υφιστάμενου 
χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio (το «απορροφών 
χαρτοφυλάκιο») (εφεξής, συλλογικά, τα «χαρτοφυλάκια») σχετικά με τη συγχώνευση του 
απορροφώμενου χαρτοφυλακίου με το απορροφών χαρτοφυλάκιο, και τα δύο χαρτοφυλάκια 
της Goldman Sachs Funds (το «αμοιβαίο κεφάλαιο») 
 
Αγαπητέ μεριδιούχε, 
 
Με την παρούσα σάς ενημερώνουμε ότι, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Επενδύσεων, το διοικητικό 
συμβούλιο του αμοιβαίου κεφαλαίου (το «ΔΣ») αποφάσισε τη συγχώνευση του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου με το απορροφών χαρτοφυλάκιο (η «συγχώνευση»).  
 
Στις 19 Ιανουαρίου 2022, η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ και το απορροφών χαρτοφυλάκιο θα αλλάξει 
το όνομα και την επενδυτική πολιτική του στο όνομα και την επενδυτική πολιτική του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου (η «ημερομηνία συγχώνευσης»), με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του ΔΣ 
να αναβάλει την εν λόγω ημερομηνία συγχώνευσης, κατόπιν συμβουλής ή σύστασης του Συμβούλου 
Επενδύσεων, εφόσον κρίνουν ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων.  
 
Σε περίπτωση αναβολής της ημερομηνίας συγχώνευσης, ο Σύμβουλος Επενδύσεων συμφώνησε να 
αποστείλει νέα ανακοίνωση σε όλους τους μεριδιούχους του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου και του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου, επιβεβαιώνοντας την αναθεωρημένη ημερομηνία συγχώνευσης, 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία συγχώνευσης. 
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην 
παρούσα θα έχουν την ίδια έννοια που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. 
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I. Αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής και μετονομασία του απορροφώντος 
χαρτοφυλακίου  

 
Από την ημερομηνία της συγχώνευσης, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικές πολιτικές του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθούν ώστε να καθορίζεται ότι, στο πλαίσιο της 
επενδυτικής διαδικασίας του, ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα εφαρμόζει ορισμένα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») κριτήρια στις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που μπορεί να συνίσταται σε εξαιρέσεις βάσει πηγής εσόδων ή/και 
ελέγχους άμεσης συμμετοχής και στην ενσωμάτωση ΠΚΔ παραγόντων στην επενδυτική διαδικασία.  
 
Οι εξαιρέσεις βάσει πηγής εσόδων ή/και άμεσων ελέγχων συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνουν τομείς 
όπως τα αμφιλεγόμενα όπλα, ο άνθρακας για την παραγωγή θερμότητας, η ασφαλτούχος άμμος, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Αρκτικής, το φοινικέλαιο, τα προϊόντα καπνού, τα πυροβόλα όπλα 
για μη στρατιωτική χρήση, τα τυχερά παιχνίδια, οι ιδιωτικές φυλακές με σκοπό το κέρδος και η επιθετική 
δανειοδότηση.  
 
Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων τροποποιήσεων, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικές 
πολιτικές του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα είναι ταυτόσημα με εκείνα του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικές πολιτικές του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου και του απορροφώντος χαρτοφυλακίου (ισχύουν από την ημερομηνία της 
συγχώνευσης) περιγράφονται στο Προσάρτημα 1 παρακάτω.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες μεταβολές, κοντά στην ημερομηνία της 
συγχώνευσης, ο Σύμβουλος Επενδύσεων προβλέπει ότι θα αρχίσει να διαχειρίζεται το 
χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του απορροφώντος χαρτοφυλακίου, ενόψει της 
μεταβολής του επενδυτικού στόχου και των πολιτικών του προκειμένου να τεθούν σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία της συγχώνευσης. Αυτό θα επιφέρει έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με την 
αγορά ή/και την πώληση τίτλων και χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία θα βαρύνουν το 
απορροφών χαρτοφυλάκιο και, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν τους μεριδιούχους του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου. 
 
Επίσης, από την ημερομηνία της συγχώνευσης, το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο θα μετονομαστεί από 
«Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio» σε «Goldman Sachs Global Equity Partners ESG 
Portfolio», σύμφωνα με τον επαναπροσδιορισμό της επενδυτικής πολιτικής του απορροφώντος 
χαρτοφυλακίου που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 
 
Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου που δεν συμφωνούν με τις παραπάνω αλλαγές 
δικαιούνται, χωρίς επιβάρυνση, έως τις 2 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης μία εργάσιμη ημέρα πριν από 
την ημερομηνία συγχώνευσης (ήτοι, στις 18 Ιανουαρίου 2022), να (i) εξαγοράσουν τις συμμετοχές τους 
στο χαρτοφυλάκιο ή (ii) να μετατρέψουν τις εν λόγω συμμετοχές σε αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων 
άλλου χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κατηγορία 
μεριδίων ή το εν λόγω χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στη χώρα 
διαμονής του μεριδιούχου. Οι εξαγορές ή οι μετατροπές θα διεκπεραιωθούν, χωρίς επιβάρυνση, στη 
σχετική καθαρή αξία ενεργητικού («ΚΑΕ») ανά μερίδιο του χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται την 
εργάσιμη ημέρα κατά την οποία τα εν λόγω μερίδια εξαγοράζονται ή μετατρέπονται, σύμφωνα με τους 
όρους του ενημερωτικού δελτίου. 
 

II. Μείωση της προμήθειας διανομής που επιβάλλεται στην κατηγορία μεριδίων E του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου  

 
Ενημερώνουμε τους μεριδιούχους του απορροφώντος χαρτοφυλακίου ότι η προμήθεια διανομής που 
επιβάλλεται στην κατηγορία μεριδίων Ε θα μειωθεί από 0,75% σε 0,50%. Αναμένεται ότι η αλλαγή αυτή 
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θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της συγχώνευσης. Ωστόσο, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει να 
εφαρμόσει την αλλαγή αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2022.   
 

III. Συγχώνευση 
 
Η απόφαση για τη συγχώνευση του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου με το απορροφών χαρτοφυλάκιο 
λήφθηκε επειδή: 
 

(i) κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, και τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν παρόμοιο 
επενδυτικό στόχο και πολιτική,  
 

(ii) το συνολικό εκτιμώμενο καθαρό ενεργητικό του απορροφώντος χαρτοφυλακίου μετά τη 
συγχώνευση θα παρέχει μεγαλύτερες ευκαιρίες στους μεριδιούχους να επωφεληθούν από 
τις οικονομίες κλίμακας ενός μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου, με την προσδοκία ότι οι 
λειτουργικές δαπάνες (και, συνεπώς, ο δείκτης συνολικών εξόδων) μετά τη συγχώνευση 
στο ενοποιημένο απορροφών χαρτοφυλάκιο θα πρέπει, κατά μέσο όρο, να είναι 
χαμηλότερες από εκείνες του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου και  
 

(iii) το συνολικό μέγεθος του απορροφώντος χαρτοφυλακίου μετά τη συγχώνευση μπορεί να 
έχει μεγαλύτερες δυνατότητες προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσεων (σε σύγκριση με το 
απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο), αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες των μεριδιούχων του 
απορροφώμενου χαρτοφυλακίου να επωφεληθούν από περαιτέρω οικονομίες κλίμακας με 
την πάροδο του χρόνου. 

 
Ανατρέξτε στο Προσάρτημα 1 στο οποίο επισημαίνονται με έντονη γραφή και υπογράμμιση οι ουσιώδεις 
διαφορές ανάμεσα στις διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου και του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου. 
 
Εκτός από τις πληροφορίες στο Προσάρτημα 1, οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου θα 
πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την περιγραφή του απορροφώντος χαρτοφυλακίου στο ενημερωτικό 
δελτίο και στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) της σχετικής κατηγορίας 
μεριδίων του απορροφώντος χαρτοφυλακίου προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τη 
συγχώνευση. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, από την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Τα σχετικά KIID διατίθενται επίσης χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν αιτήματος, από τον χρηματοοικονομικό 
σας σύμβουλο, τον επαγγελματία της Goldman Sachs ή την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων 
Ευρώπης στο +44 (0)20 7774 6366. 

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου ότι είναι πιθανό η μεταβίβαση 
των περιουσιακών στοιχείων στο απορροφών χαρτοφυλάκιο να απαιτεί την εκποίηση ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Ωστόσο, αναμένεται ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα ασκείται κατά τον συνήθη τρόπο πριν από τη συγχώνευση και 
μετά από αυτήν και δεν προβλέπεται καμία ειδική αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων του 
απορροφώμενου χαρτοφυλακίου ως επακόλουθο της συγχώνευσης.  
 
Η πολιτική καθορισμού τιμών διακύμανσης (swing pricing) του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να 
εφαρμόζεται σε κάθε ταμειακή ροή από το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο στο απορροφών 
χαρτοφυλάκιο. 
 
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και το καταστατικό του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Όσον αφορά τους μεριδιούχους του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου, η συγχώνευση θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μετατροπή των συμμετοχών τους στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο σε μερίδια 
αντίστοιχων κατηγοριών του απορροφώντος χαρτοφυλακίου. Ανατρέξτε στα χαρακτηριστικά των 
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κατηγοριών μεριδίων που παρατίθενται στο Προσάρτημα 1, στο οποίο γνωστοποιούνται τα 
χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας μεριδίων. 
 
Αυτή η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης και σύμφωνα με τους 
όρους και τις σχέσεις ανταλλαγής που περιγράφονται περαιτέρω στη συνέχεια. 

Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου και του απορροφώντος χαρτοφυλακίου που δεν 
συμφωνούν με τη συγχώνευση δικαιούνται, χωρίς επιβάρυνση, έως τις 2 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία συγχώνευσης (ήτοι, στις 18 Ιανουαρίου 2022), να (i) 
εξαγοράσουν τις συμμετοχές τους στο χαρτοφυλάκιο ή (ii) να μετατρέψουν τις εν λόγω συμμετοχές σε 
αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων άλλου χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω κατηγορία μεριδίων ή το εν λόγω χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
δημόσιας προσφοράς στη χώρα διαμονής του μεριδιούχου. Οι εξαγορές ή οι μετατροπές θα 
διεκπεραιωθούν, χωρίς επιβάρυνση, στη σχετική ΚΑΕ ανά μερίδιο του σχετικού χαρτοφυλακίου, η 
οποία υπολογίζεται την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία τα εν λόγω μερίδια εξαγοράζονται ή 
μετατρέπονται, σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου. Επισημαίνεται στους μεριδιούχους 
ότι η πολιτική καθορισμού τιμών διακύμανσης του αμοιβαίου κεφαλαίου θα εφαρμόζεται σε κάθε 
εξαγορά ή μετατροπή από το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο.  

Η συγχώνευση θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους των χαρτοφυλακίων που δεν έχουν 
ασκήσει το δικαίωμά τους να ζητήσουν την εξαγορά ή τη μετατροπή των μεριδίων τους.  

Ειδικότερα, η συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε απομείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο 
για τους μεριδιούχους του απορροφώντος χαρτοφυλακίου.  

Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου δεν θα 
επιβαρυνθούν με καμία προμήθεια πώλησης για τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου ως επακόλουθο της συγχώνευσης. 

Επισημαίνεται ότι το φορολογικό καθεστώς των μεριδιούχων του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου 
μπορεί ενδεχομένως να επηρεαστεί από τη συγχώνευση. Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου μπορούν ενδεχομένως να συμβουλευτούν τον χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο ή τον 
φοροτεχνικό τους προκειμένου να προσδιορίσουν αν η συγχώνευση μπορεί να τους επηρεάσει. 

Για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συγχώνευση, το ΔΣ 
αποφάσισε ότι από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι εγγραφές για μερίδια ή οι 
μετατροπές σε μερίδια του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου θα γίνονται δεκτές ή θα απορρίπτονται 
κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ΔΣ ή της Εταιρείας Διαχείρισης. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα επιβαρυνθεί με το κόστος τυχόν συμπληρωματικών ελέγχων και νομικών 
δαπανών που συνδέονται με τη συγχώνευση καθώς και το κόστος δημοσίευσης και διανομής της 
παρούσας ανακοίνωσης. Άλλες δαπάνες που προκύπτουν από τη συγχώνευση και από την αλλαγή 
της επενδυτικής πολιτικής και του επενδυτικού στόχου του απορροφώντος χαρτοφυλακίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών, εξόδων εκκαθάρισης και του κόστους των 
συναλλαγών που συνδέονται με την πώληση τίτλων πριν από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο 
απορροφών χαρτοφυλάκιο θα βαρύνουν το απορροφών χαρτοφυλάκιο. Το κόστος των συναλλαγών 
που συνδέεται με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στο απορροφών χαρτοφυλάκιο θα βαρύνει 
το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο.  
 
Αν επιθυμείτε να προβείτε στην εξαγορά της επένδυσής σας ή σε μετατροπή σε άλλο 
χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας 
σύμβουλο, τον επαγγελματία της Goldman Sachs ή την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων 
Ευρώπης στο +44 (0)20 7774 6366 πριν από την ημερομηνία της συγχώνευσης. 
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Την ημερομηνία συγχώνευσης, το καθαρό ενεργητικό του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου θα 
μεταβιβαστεί στο απορροφών χαρτοφυλάκιο και το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο θα συνεχίσει να 
υφίσταται μέχρι να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του. Για τον σκοπό αυτό, το απορροφώμενο 
χαρτοφυλάκιο θα διατηρήσει τα απαραίτητα ρευστά διαθέσιμα μετά τη συγχώνευση για την κάλυψη των 
ανεξόφλητων υποχρεώσεών του. Όλα τα μερίδια των μεριδιούχων που δεν έχουν προβεί σε εξαγορά 
ή μετατροπή των μεριδίων τους στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο θα ανταλλαγούν με μερίδια της 
αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του απορροφώντος χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και οι κάτοχοί τους θα καταστούν μεριδιούχοι 
του απορροφώντος χαρτοφυλακίου την ημερομηνία της συγχώνευσης. 

Ο αριθμός των σχετικών μεριδίων που θα εκδοθούν στο απορροφών χαρτοφυλάκιο με αντάλλαγμα τις 
συμμετοχές στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει, για κάθε κατηγορία μεριδίων, να υπολογιστεί 
ως εξής: 

Μερίδια = (ΚΑΕ απορροφώμενου χαρτοφυλακίου Χ αριθμό μεριδίων απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ΚΑΕ απορροφώντος χαρτοφυλακίου 

Όπου: 

«Μερίδια» είναι ο αριθμός μεριδίων του απορροφώντος χαρτοφυλακίου που θα διανεμηθούν στον 
σχετικό μεριδιούχο του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου, 

«ΚΑΕ απορροφώμενου χαρτοφυλακίου» είναι η ΚΑΕ ανά μερίδιο της σχετικής κατηγορίας μεριδίων του 
απορροφώμενου χαρτοφυλακίου στην οποία έχει επενδύσει ο σχετικός μεριδιούχος την ημερομηνία της 
συγχώνευσης, 

«Αριθμός μεριδίων απορροφώμενου χαρτοφυλακίου» είναι ο αριθμός μεριδίων της σχετικής κατηγορίας 
μεριδίων που κατέχει ο σχετικός μεριδιούχος του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου την ημερομηνία της 
συγχώνευσης, 

«ΚΑΕ απορροφώντος χαρτοφυλακίου» είναι η ΚΑΕ ανά μερίδιο της ίδιας κατηγορίας μεριδίων του 
απορροφώντος χαρτοφυλακίου που ο σχετικός μεριδιούχος κατέχει στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο 
την ημερομηνία της συγχώνευσης. 

Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
μεριδιούχους του απορροφώντος χαρτοφυλακίου και θα συμμετέχουν στην απόδοση της ΚΑΕ της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων του απορροφώντος χαρτοφυλακίου από την ημερομηνία της 
συγχώνευσης. 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επισημαίνεται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου 
χαρτοφυλακίου ότι, για τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια του απορροφώντος χαρτοφυλακίου, 
ο αριθμός των μεριδίων που πρόκειται να εκδοθούν στο απορροφών χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να είναι 
κλασματικά μερίδια ίσα ή μεγαλύτερα από 0,001 μερίδιο.  

Εάν η μετατροπή αυτού του αριθμού μεριδίων οδηγεί στην έκδοση κλασμάτων μεριδίων κάτω του 0,001 
μεριδίου στο απορροφών χαρτοφυλάκιο, δεν θα είναι δυνατή η επιχειρησιακή υποστήριξη της 
μετατροπής των σχετικών συμμετοχών στο πλαίσιο της συγχώνευσης.  
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Κατά συνέπεια, οι συμμετοχές των μεριδιούχων στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο, οι οποίες, εάν 
μετατραπούν σε συμμετοχές στο απορροφών χαρτοφυλάκιο, θα οδηγούσαν στην έκδοση κλασματικών 
μεριδίων κάτω από 0,001 μερίδιο στο απορροφών χαρτοφυλάκιο, θα εξαγοραστούν στην ΚΑΕ του 
απορροφώμενου χαρτοφυλακίου. Τα έσοδα από την εξαγορά θα καταβληθούν στους σχετικούς 
μεριδιούχους σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο.   

Ο Θεματοφύλακας έχει εκδώσει μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
των όρων της συγχώνευσης με τους όρους του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, και το καταστατικό. 

Ο Ελεγκτής θα εκδώσει εκθέσεις για τη συγχώνευση, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την επικύρωση των 
κριτηρίων που έχουν εγκριθεί για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού ή/και του παθητικού για 
τους σκοπούς του υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής μεριδίων, τη μέθοδο υπολογισμού για τον 
προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής μεριδίων, καθώς και τις τελικές σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων.  

Αντίγραφα της δήλωσης του Θεματοφύλακα και των εκθέσεων του ελεγκτή θα διατίθενται χωρίς 
επιβάρυνση, κατόπιν αιτήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, επικοινωνήστε 
με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο, τον επαγγελματία της Goldman Sachs ή την ομάδα 
Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων Ευρώπης στο +44 (0)20 7774 6366. 

Η συγχώνευση έχει εγκριθεί από τη CSSF, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εποπτείας του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. 

Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει αμέσως το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο πριν από την 
ημερομηνία της συγχώνευσης εάν όλα τα μερίδια που έχουν εκδοθεί στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο 
εξαγοραστούν και εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου. 

Συνιστάται στους μεριδιούχους να απευθυνθούν στους φοροτεχνικούς (ή άλλους) συμβούλους τους 
σχετικά με τις συνέπειες της συγχώνευσης με βάση τις προσωπικές τους περιστάσεις. 
 
Με εκτίμηση, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Goldman Sachs Funds. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική πολιτική του απορροφώντος χαρτοφυλακίου  

(από την ημερομηνία συγχώνευσης) 

1. Επενδυτικός 
στόχος 

Σκοπός του χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio (το «χαρτοφυλάκιο») είναι η μακροπρόθεσμη 
αύξηση κεφαλαίου μέσω της επένδυσης σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών που εδρεύουν σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και οι οποίες, κατά τη γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, τηρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») κριτήρια του χαρτοφυλακίου, επιδεικνύουν ισχυρή ή βελτιούμενη ηγεσία ως προς τους 
ΠΚΔ παράγοντες, ισχυρή θέση στον κλάδο και οικονομική ανθεκτικότητα έναντι των ομόλογων εταιρειών της περιοχής. Στο 
πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας ΠΚΔ, το χαρτοφυλάκιο θα επιδιώξει επίσης να αποκλείσει από το επενδυτικό του φάσμα τις 
εταιρείες οι οποίες, 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, ενδεικτικά, τα προϊόντα καπνού, 
τα οινοπνευματώδη, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων και τα τυχερά παιχνίδια. Ο κατάλογος των εξαιρούμενων κατηγοριών 
μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου Επενδύσεων.  

2. Επενδυτικές 
πολιτικές 

Υπό κανονικές συνθήκες, το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και 
κινητές αξίες που συνδέονται με μετοχές και επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια που παρέχουν έκθεση σε εταιρείες ανά τον κόσμο. 
Αυτές οι εταιρείες αναμένεται να επιδεικνύουν ισχυρή ή βελτιούμενη ηγεσία σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με 
τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ»), ισχυρή θέση στον κλάδο και οικονομική ανθεκτικότητα έναντι των ομόλογων εταιρειών της περιοχής. 
Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει συνήθως σε 25-40 εταιρείες. Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας ΠΚΔ, ο Σύμβουλος 
Επενδύσεων θα επιδιώκει, γενικά, να αποφεύγει τις επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες, κατά τη γνώμη του Συμβούλου 
Επενδύσεων, δραστηριοποιούνται άμεσα ή/και παράγουν σημαντικά έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες οι οποίες, κατά 
την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- τα προϊόντα καπνού, 
- τα οινοπνευματώδη, 
- τα αμφιλεγόμενα όπλα (συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων), 
- την εξαγωγή ή/και παραγωγή ορισμένων ορυκτών καυσίμων (περιλαμβάνονται άνθρακας για την παραγωγή 

θερμότητας, ασφαλτούχος άμμος, πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Αρκτικής), 
- την ψυχαγωγία ενηλίκων, 
- τα τυχερά παιχνίδια, 
- τις φυλακές κερδοσκοπικού χαρακτήρα 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 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 
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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. 

Μόλις ο Σύμβουλος Επενδύσεων κρίνει ότι μια εταιρεία πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια του χαρτοφυλακίου που περιγράφονται 
παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων διενεργεί συμπληρωματική ανάλυση των παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης 
μεμονωμένων εταιρειών καθώς και μιας σειράς περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να διαφοροποιούνται 
σε επίπεδο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, τομέων και στρατηγικών. Αυτή η συμπληρωματική ανάλυση θα διεξάγεται 
παράλληλα με την παραδοσιακή βασική οικονομική ανάλυση από τη βάση προς την κορυφή των μεμονωμένων εταιρειών, 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακές βασικές παραμέτρους. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να συμμετέχει σε ενεργό διάλογο με 
τις ομάδες διαχείρισης των εταιρειών για την περαιτέρω ενημέρωση της λήψης επενδυτικών αποφάσεων και την προώθηση 
βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τη βασική του ανάλυση και την ανάλυση 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. 

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. 

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. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρά τα προαναφερθέντα, αυτό το χαρτοφυλάκιο γενικά δεν λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες κατά την έννοια της ταξινόμησης της ΕΕ και η εναρμόνιση του 
χαρτοφυλακίου με αυτή την ταξινόμηση της ΕΕ δεν υπολογίζεται. Ως εκ τούτου, η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» δεν 
εφαρμόζεται σε καμία από τις επενδύσεις του εν λόγω χρηματοπιστωτικού προϊόντος. 

Αυτές οι κινητές αξίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα 
απόκτησης μετοχών, ADR, EDR και GDR.  

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να επενδύει έως το ένα τρίτο του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και επιτρεπόμενα 
αμοιβαία κεφάλαια που δεν συνδέονται με μετοχές, 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 να κατέχει επικουρικά ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και, σε έκτακτες και προσωρινές 
περιστάσεις, μπορεί να κατέχει ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία καθ’ υπέρβαση αυτού του περιορισμού, υπό τον όρο ότι ο 
Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα 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 ποσό των εν λόγω 
συναλλαγών θα αντιπροσωπεύει ένα 
ποσοστό της καθαρής αξίας ενεργητικού 

Υπό κανονικές συνθήκες, γενικά 
αναμένεται ότι το αρχικό ποσό του 
ενεργητικού του χαρτοφυλακίου που 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της 
συναλλαγής μπορεί να αντιπροσωπεύει 
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του χαρτοφυλακίου που αναφέρεται 
παρακάτω.*  

έως το μέγιστο ποσοστό της καθαρής 
αξίας ενεργητικού του χαρτοφυλακίου 
που ορίζεται παρακάτω. 

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης 0% 20% 

Συναλλαγές επαναγοράς, καθώς και 
αγοράς και επαναπώλησης 0% 20% 

Συναλλαγές δανεισμού τίτλων 0% 15% 
 

  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI) 

 Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio 
(«απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο») 

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio  
(«απορροφών χαρτοφυλάκιο») 

Συνθετικός 
δείκτης 
κινδύνου και 
απόδοσης 
(SRRI) 

Ανατρέξτε στο ισχύον KIID για τον σχετικό SRRI μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων. 

5 για την κατηγορία μεριδίων βάσης 

Ανατρέξτε στο ισχύον KIID για τον σχετικό SRRI μιας συγκεκριμένης 
κατηγορίας μεριδίων. 

 

5 για την κατηγορία μεριδίων βάσης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

Χαρακτηριστικά κατηγορίας μεριδίων* 

 

Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio 
(«απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο») 

 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio  
(«απορροφών χαρτοφυλάκιο») 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Νόμισμα 
κατηγορίας 

μεριδίων 

Προμήθεια 
πώλησης 

Αμοιβή 
διαχείρισης 

Προμήθεια 
διανομής 

Τρέχουσες 
επιβαρύνσε

ις 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Νόμισμα 
κατηγορίας 

μεριδίων 

Προμήθεια 
πώλησης 

Αμοιβή 
διαχείρισης 

Προμήθεια 
διανομής 

Τρέχουσες 
επιβαρύνσε

ις 
Μερίδια 
βάσης USD Έως 5,50% 1,50% 0 1,75% Μερίδια 

βάσης USD Έως 5,50% 1,50% 0 1,67% 

Μερίδια σε 
άλλο 
νόμισμα 

GBP Έως 5,50%  1,50% 0 1,75% 
Μερίδια σε 
άλλο 
νόμισμα 

GBP Έως 5,50% 1,50% 0 1,67% 

Κατηγορία 
μεριδίων Α 

USD Έως 4,00% 1,50% 0,50% 2,25% Κατηγορία 
μεριδίων Α 

USD Έως 4,00% 1,50% 0,50% 2,17% 

Κατηγορία 
μεριδίων E 

EUR Έως 4,00% 1,50% 0,50% 2,25% Κατηγορία 
μεριδίων Ε 

EUR Έως 4,00% 1,50% 0,75%** 2,17%*** 

Κατηγορία 
μεριδίων Ι 

USD 0 0,75% 0 0,96%  Κατηγορία 
μεριδίων Ι 

USD 0 0,75% 0 0,85% 

Κατηγορία 
μεριδίων Ρ USD Έως 5,50% 1,25% 0 1,50%  Κατηγορία 

μεριδίων P USD Έως 5,50% 1,25% 0 1,40% 

Κατηγορία 
μεριδίων R 

USD Έως 5,50% 0,75% 0 1,00%  Κατηγορία 
μεριδίων R 

USD Έως 5,50% 0,75% 0 0,92% 

*Οι ομάδες κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνουν κατηγορίες μεριδίων σώρευσης και μεριδίων διανομής, καθώς και κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται ή 
αντισταθμίζονται σε άλλα νομίσματα πλην αυτών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

**Η προμήθεια διανομής που ισχύει για τα μερίδια κατηγορίας Ε του απορροφώντος χαρτοφυλακίου θα μειωθεί από 0,75% σε 0,50%. Αναμένεται ότι η αλλαγή 
αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της συγχώνευσης. Ωστόσο, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει την αλλαγή αυτή από την 1η Ιανουαρίου 
2022.   
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***Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για τα μερίδια κατηγορίας Ε που αναγράφονται στον πίνακα υπολογίζονται με βάση τη μειωμένη προμήθεια διανομής ύψους 
0,50%.  


	Εκτός από τις πληροφορίες στο Προσάρτημα 1, οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την περιγραφή του απορροφώντος χαρτοφυλακίου στο ενημερωτικό δελτίο και στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KI...
	Αν επιθυμείτε να προβείτε στην εξαγορά της επένδυσής σας ή σε μετατροπή σε άλλο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο, τον επαγγελματία της Goldman Sachs ή την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων Ευρώπης ...
	Ο Θεματοφύλακας έχει εκδώσει μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει τη συμμόρφωση των όρων της συγχώνευσης με τους όρους του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, και το καταστατικό.
	Ο Ελεγκτής θα εκδώσει εκθέσεις για τη συγχώνευση, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την επικύρωση των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού ή/και του παθητικού για τους σκοπούς του υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής μεριδίων...
	Αντίγραφα της δήλωσης του Θεματοφύλακα και των εκθέσεων του ελεγκτή θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν αιτήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο, τον επαγγελματία της Goldma...
	Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει αμέσως το απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο πριν από την ημερομηνία της συγχώνευσης εάν όλα τα μερίδια που έχουν εκδοθεί στο απορροφώμενο χαρτοφυλάκιο εξαγοραστούν και εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του απορροφώμενου χαρτ...


