
15 Μαρτίου 2022 

Αγαπητέ επενδυτή, 

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους του M&G (Lux) Income Allocation Fund, 
ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της M&G (Lux) Investment Funds 1 (η «Εταιρεία M&G») 

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, αλλά συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα επιστολή. 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω, ως μεριδιούχους του M&G (Lux) Income 
Allocation Fund, σχετικά με την επερχόμενη συγχώνευση του M&G (Lux) Emerging Markets Income 
Opportunities Fund (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») με το M&G (Lux) Income Allocation Fund 
(η «Συγχώνευση»). 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Income Allocation Fund δεν θα 
αλλάξει και μετά τη Συγχώνευση θα εξακολουθεί να τελεί υπό διαχείριση σύμφωνα με τον τρέχοντα 
επενδυτικό στόχο και την τρέχουσα επενδυτική πολιτική. Δεν αναμένουμε ότι η Συγχώνευση θα έχει 
οποιαδήποτε ουσιαστική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο του M&G (Lux) Income Allocation Fund. 
Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρξει καμία αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του M&G (Lux) Income Allocation 
Fund πριν ή μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης. 

Το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πωληθεί πριν από τη συγχώνευση και τα 
έσοδα από την πώληση θα μεταβιβαστούν στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μετρητά. Σε περίπτωση 
που μέρος του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχει πωληθεί έως την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού θα μεταβιβαστούν στο M&G (Lux) Income 
Allocation Fund για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης και η M&G θα αποζημιώσει τους επενδυτές 
στο M&G (Lux) Income Allocation Fund για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις. 

Ιστορικό και λόγοι για τη Συγχώνευση 
Από την κυκλοφορία του τον Μάιο του 2017, το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσέλκυσε το 
αναμενόμενο επίπεδο ενδιαφέροντος από επενδυτές, πράγμα που σημαίνει ότι ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας M&G εξέτασε ορισμένες επιλογές για το Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και αποφάσισε ότι η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τους επενδυτές του είναι η συγχώνευσή 
του με το M&G (Lux) Income Allocation Fund. Η συγχώνευση θα δώσει στους επενδυτές του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ευκαιρία να επενδύσουν σε ένα μεγαλύτερο επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης των στοιχείων ενεργητικού του.  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



Επιλέξαμε το M&G (Lux) Income Allocation Fund καθώς παρέχει την πλησιέστερη αντιστοιχία στο πλαίσιο 
της Εταιρείας M&G με τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική πολιτική του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου.  
 

Διαδικασία 

Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης αναμένεται να είναι η Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί σε εσάς. Η Συγχώνευση δεν απαιτεί την έγκριση των 
μεριδιούχων ούτε του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ούτε του M&G (Lux) Income Allocation 
Fund. Δεν θα ανασταλούν οι συναλλαγές του M&G (Lux) Income Allocation Fund για τη διευκόλυνση της 
Συγχώνευσης.  
 
Έξοδα 

Η M&G θα επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα που σχετίζονται με τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χαρτόσημων ή φόρων μεταβίβασης που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. 
 
Δικαίωμα πώλησης ή μετατροπής 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν θεωρούμε ότι η Συγχώνευση θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο 
χαρτοφυλάκιο του M&G (Lux) Income Allocation Fund. Ωστόσο, εάν οι αλλαγές που αναφέρονται 
λεπτομερώς στην παρούσα επιστολή δεν ανταποκρίνονται στις επενδυτικές σας ανάγκες, μπορείτε να 
προβείτε σε πώληση των μεριδίων σας ή σε μετατροπή τους σε μερίδια άλλου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου της Εταιρείας M&G (ή άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου M&G, στο οποίο μπορείτε να επενδύσετε), 
χωρίς επιβάρυνση, οποιαδήποτε στιγμή, πριν ή αφού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Οι διαδικασίες πώλησης, 
μετατροπής και μεταβίβασης μεριδίων περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας M&G (το 
«ενημερωτικό δελτίο»), το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή μας τοποθεσίας www.mandg.com ή 
καλώντας την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας. 
 
Επισημαίνεται ότι η αρχική διατύπωση στα αγγλικά αυτών των διαδικασιών 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.  
 
Πρόσθετες πληροφορίες 

Μετά τη Συγχώνευση, η έκθεση του ελεγκτή αναφορικά με τη Συγχώνευση θα είναι διαθέσιμη κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς χρέωση καλώντας την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας. 
 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη Συγχώνευση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συνήθη 
εκπρόσωπο της M&G ή, σχετικά με λειτουργικά θέματα, με την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmandg@rbc.com. 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.  
 

συνέχεια 
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Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Ως εκ τούτου, εάν δεν 
είστε βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να σας επηρεάσουν οι αλλαγές, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 

Με εκτίμηση, 

Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 




