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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

σας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-

Short Fund («Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο) στο οποίο κατέχετε μερίδια πρόκειται να συγχωνευθεί με το 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund («Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο»). 

Ο λόγος της συγχώνευσης και οι τρεις δυνατότητες που έχετε επεξηγούνται πιο κάτω. 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. 

 

Jacques Elvinger  Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου – η επιλογή να προβείτε σε κάποια 
ενέργεια λήγει στις 14 Ιουνίου 2022, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Λόγος συγχώνευσης   Το ΔΣ πιστεύει ότι το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο έχει περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον και ότι θα ήταν 

προς το συμφέρον των μεριδιούχων να συγχωνευτεί με ένα μεγαλύτερο 

απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. 

Το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα σημαντικά μεγαλύτερο 

αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών διαχειριστών (multi-manager) με παρόμοια ομάδα 

διαχειριστών επιμέρους επενδύσεων και μια πιο διαφοροποιημένη στρατηγική, η 

οποία πρέπει να προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή η ανάπτυξη 

μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας με τη δυνατότητα χαμηλότερων εξόδων 

για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

 

Η ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ  

Ημερομηνία συγχώνευσης 17 Ιουνίου 

2022 

Καταληκτική ημερομηνία για την 

παραλαβή  

εντολών εξαγοράς 14 Ιουνίου 2022 στις 

14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας 

JPMorgan Funds – Multi-Manager 

Sustainable Long-Short Fund  

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο (επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο με το οποίο συγχωνεύεται 

το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας) 

JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Alternatives Fund  

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΊΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ  

Επωνυμία  JPMorgan Funds 

Νομική μορφή  ΕΕΜΚ 

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου  ΟΣΕΚΑ  

Έδρα 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ  

1 Καμία ενέργεια. Τα μερίδιά σας θα μετατραπούν αυτομάτως σε μερίδια του 

απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τυχόν μερίδια του Επιμέρους 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας που εξακολουθείτε να κατέχετε μετά την καταληκτική 

ημερομηνία θα μετατραπούν σε μερίδια του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. 

2 Εξαγορά της επένδυσής σας και εγγραφή σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο.  Καθώς η άμεση μετατροπή δεν επιτρέπεται για το επιμέρους αμοιβαίο 
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Όταν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και κάθε εισόδημα του Επιμέρους 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας θα μεταβιβάζονται στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο 

Κεφάλαιό σας θα παύσει να υφίσταται. 

Όλα τα μερίδια που απομένουν στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιό σας κατά την ημερομηνία συγχώνευσης ανταλλάσσονται 

χωρίς χρέωση με μερίδια της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η σχέση 

ανταλλαγής που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων που θα κατανεμηθούν στο απορροφών 

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπολογίζεται διαιρώντας την αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας 

μεριδίων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της κατηγορίας μεριδίων του 

απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου, και οι δύο κατ’ εξαίρεση στρογγυλοποιημένη σε 6 δεκαδικά ψηφία για τους σκοπούς 

της συγχώνευσης. Η σχέση ανταλλαγής στρογγυλοποιείται σε 7 δεκαδικά ψηφία. Ο υπολογισμός της σχέσης ανταλλαγής θα 

επικυρώνεται και θα τεκμηριώνεται στην έκθεση για τη συγχώνευση που καταρτίζεται από τους ελεγκτές του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, η οποία θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος. 

Η συνολική αξία των μεριδίων που κατέχετε στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιό σας και των νέων μεριδίων που λαμβάνετε 

στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η ίδια, λαμβανομένων υπόψη των στρογγυλοποιήσεων, ωστόσο, 

ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό αριθμό μεριδίων. 

Η αμοιβή επίδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας, αν υπάρχει, θα σωρεύεται μέχρι την ημερομηνία της 

κεφάλαιό σας, θα πρέπει πρώτα να εξαγοράσετε την επένδυσή σας προτού 

υποβάλετε αίτημα εγγραφής αν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή 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 κάνετε εγγραφή 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. 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο 

Τηλέφωνο +352 34 10 1 

Φαξ  +352 2452 9755 

Αρ. μητρώου [Εμπορικό μητρώο 

(RCS) Λουξεμβούργου] B 8478 

Εταιρεία Διαχείρισης  JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l. 

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

οικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επιλογές μπορεί να έχουν φορολογικές 

συνέπειες. 

 

 

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα 

επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή εγγραφής εφόσον λάβουμε τις εντολές 

για τη συναλλαγή σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη 

δεξιά στήλη. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής και εξαγοράς που 

αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Γερμανοί μεριδιούχοι: Η συγχώνευση προβλέπεται να είναι φορολογικά ουδέτερη σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί φορολογίας των 
επενδύσεων της Γερμανίας. 

 

Μια ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση θα σας αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης. Πρόσθετες πληροφορίες, καθώς 

και η έκθεση για τη συγχώνευση του ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) και οι πιο 

πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.lu 

ή παρέχονται από την έδρα της εταιρείας. Ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτής της ανακοίνωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα: 

www.jpmorganassetmanagement.lu. 

 

Χρονοδιάγραμμα και συνέπειες της συγχώνευσης 

Η ενότητα αυτή παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην 

Αναλυτική Σύγκριση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθεί όπως και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στα 

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά το KIID του 

Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.  

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

14 Ιουνίου 2022 στις 14.30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης 

Καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή 

όλων των οδηγιών για συναλλαγές.  

 

17 Ιουνίου 2022 

Λαμβάνει χώρα η συγχώνευση, 
γίνεται μετατροπή των μεριδίων.  

 

   20 Ιουνίου 2022 

Τα νέα μερίδια είναι διαθέσιμα για 

συναλλαγές.  

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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συγχώνευσης. Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, η αμοιβή επίδοσης που ισχύει για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό 

σας θα «αποκρυσταλλώνεται» και θα καταβάλλεται. Εάν η συγχώνευση καθυστερήσει και δεν πραγματοποιηθεί πριν από τις 

30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία Διαχείρισης θα εφαρμόσει πλήρη απαλλαγή από την αμοιβή επίδοσης του διαχειριστή επιμέρους 

επενδύσεων σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά μέχρι 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 

 

Επιπτωσεισ  

Βασικές διαφορές στην 

επενδυτική πολιτική 

μεταξύ του Επιμέρους 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

σας και του 

Απορροφώντος 

Επιμέρους Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου 

 • Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας και το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
ταξινομούνται και τα δύο σύμφωνα με άρθρο 8 του κανονισμού για τις γνωστοποιήσεις 
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR)]. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας ταξινομείται στην κατηγορία 
«Best-in-Class», η οποία έχει αυστηρότερα διαπιστευτήρια ΠΚΔ από το απορροφών 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία «ESG Promote». Το 
επιμέρους αμοιβαίο Κεφάλαιό σας επενδύει τουλάχιστον το 67% των θετικών θέσεων σε 
βιώσιμες εταιρείες ή εταιρείες που παρουσιάζουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, 
ενώ το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% των θετικών 
θέσεων σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. 

• Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας εφαρμόζει στρατηγικές θετικών/αρνητικών θέσεων που 
εστιάζουν σε μετοχές, ενώ το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ένα 
διαφοροποιημένο φάσμα επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών που εστιάζουν σε 
αρμπιτράζ συγχωνεύσεων / με βάση τα γεγονότα (merger arbitrage/event-driven), 
θετικές/αρνητικές θέσεις σε μετοχές, σχετική αξία, πιστοληπτική ικανότητα, ευκαιριακές / 
βάσει μακροοικονομικών μεγεθών και αντιστάθμισης κινδύνων χαρτοφυλακίου. 

• Ενώ το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας μπορεί να επενδύει έως 5% του ενεργητικού του 
σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα, το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να επενδύει έως 10% του ενεργητικού σε τέτοιους τίτλους. Το απορροφών επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 15% σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις / 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια (ABS/MBS) και, σε περιορισμένο βαθμό, σε ομόλογα 
καταστροφών (catastrophe bonds), που σας εκθέτουν στους συναφείς κινδύνους. 

Βασικές διαφορές στις 

αμοιβές που σχετίζονται 

με τον διαχειριστή 

επιμέρους επενδύσεων 

και τις ετήσιες αμοιβές 

διαχειριστών και 

συμβούλων μεταξύ του 

επιμέρους αμοιβαίου 

κεφαλαίου σας και του 

απορροφώντος 

επιμέρους αμοιβαίου 

κεφαλαίου 

 

 
Το επιμέρους 
αμοιβαίο 
κεφάλαιό σας 

Απορροφών 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο 

Αμοιβή Διαχειριστή Επιμέρους 
Επενδύσεων (μέγιστη) 

0,65% 1,05% 

Αμοιβή Επίδοσης Διαχειριστή 
Επιμέρους Επενδύσεων 

15,00% Μηδέν 

 

• Η μέγιστη αμοιβή διαχειριστή επιμέρους επενδύσεων που χρεώνει το επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιό σας είναι χαμηλότερη από εκείνη που χρεώνει το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει 
αμοιβή επίδοσης, οι αμοιβές που καταβάλλουν οι μεριδιούχοι στο απορροφών επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο θα υπόκεινται σε ανώτατο όριο, ενώ οι μεριδιούχοι στο επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιό σας υπόκεινται σε απεριόριστη αμοιβή επίδοσης σε σενάρια όπου όλοι οι 
διαχειριστές επιμέρους επενδύσεων θα επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις έναντι του 
στόχου. 

• Το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερες ετήσιες αμοιβές Διαχειριστή 
και Συμβούλου από εκείνες του επιμέρους αμοιβαίο κεφαλαίου σας. 

 

Δυνητικά  

πλεονεκτήματα 

 • Η συγχώνευση θα σας παράσχει τη δυνατότητα να ωφεληθείτε επενδύοντας σε ένα 
μεγαλύτερο πιο διαφοροποιημένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών διαχειριστών, το 
οποίο έχει ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί δυνητικά να επωφεληθεί από 
οικονομίες κλίμακας. 

• Το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα ευρύτερο φάσμα 
διαχειριστών. 

Δυνητικά  

μειονεκτήματα 

 • Τα εφάπαξ έξοδα που σχετίζονται με έξοδα συναλλαγών θα βαρύνουν το επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιό σας. 

• Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, και στη διάρκεια των δύο εργάσιμων ημερών πριν 
από αυτή, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφές για μερίδια ή σε εξαγορές μεριδίων 
στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. 
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Λοιπά θέματα  

προς εξέταση 

 

 • Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας δεν θα επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα νομικά έξοδα, 
έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητικά έξοδα που συνδέονται με τη 
συγχώνευση. 

• Ενώ υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, υπάρχει 
ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας που δεν μοιάζει με 
αυτό του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. • Ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί 
κάποια αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
σας κατά την προετοιμασία για τη συγχώνευση. Το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών 
στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας μπορεί να τηρείται σε μετρητά για 
σύντομο χρονικό διάστημα κατά την προετοιμασία για τη συγχώνευση, με αποτέλεσμα το 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας να έχει μικρότερη έκθεση στην αγορά, γεγονός που μπορεί 
να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις. Αναμένεται ότι η εν λόγω αναδιάρθρωση 
του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία 
συγχώνευσης. 

• Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του 
απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται στο σχετικό έγγραφο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) ή στο ενημερωτικό φυλλάδιο που διατίθεται στη 
βιβλιοθήκη εγγράφων στη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.lu. 

• Ο κατάλογος των διαχειριστών επιμέρους επενδύσεων του απορροφώντος επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία: 
www.jpmorganassetmanagement.lu. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 

Ο πίνακας αυτός συγκρίνει τα στοιχεία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, οι όροι σε αυτόν τον πίνακα έχουν την ίδια 

έννοια όπως στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο. 

•  Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε πλαίσιο είναι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα το επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στην κορυφή εκείνης της στήλης. 

•  Πληροφορίες που εμφανίζονται και στις δύο στήλες είναι πληροφορίες που είναι οι ίδιες για αμφότερα τα επιμέρους 

αμοιβαία κεφάλαια. 

 

    Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

 JPMorgan Funds – 

Multi-Manager Sustainable 
Long-Short Fund 

JPMorgan Funds – 

Multi-Manager Alternatives Fund 

Στόχος 

Επενδυτικός στόχος 
Παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας μη παραδοσιακές ή εναλλακτικές 
στρατηγικές και τεχνικές με προσανατολισμό στις 
μετοχές που λαμβάνουν κυρίως θέσεις αγοράς σε 
εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας ή εταιρείες 
που παρουσιάζουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά 
αειφορίας και θέσεις πώλησης σε εταιρίες που 
θεωρούνται υπερτιμημένες, με τη χρήση 
παραγώγων όπου θεωρείται σκόπιμο. 
 
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) 
βάσει της μεθοδολογίας βαθμολόγησης ESG που 
χρησιμοποιεί. 

Παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου 
επενδύοντας σε πολλαπλές κατηγορίες επιλέξιμων 
στοιχείων παγκοσμίως, αξιοποιώντας μια ποικιλία μη 
παραδοσιακών ή εναλλακτικών στρατηγικών και 
τεχνικών, χρησιμοποιώντας παράγωγα όπου 
ενδείκνυται. 

Επενδυτική διαδικασία 

Επενδυτική προσέγγιση 

 

▪ Επιδιώκει την παροχή αποδόσεων 
προσαρμοσμένων στον κίνδυνο σε 
παραδοσιακές αγορές μετοχών σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την επίτευξη της 
πλειονότητας αυτών των αποδόσεων από 
εταιρείες με χαρακτηριστικά αειφορίας ή 
εταιρείες που παρουσιάζουν βελτιούμενα 
χαρακτηριστικά αειφορίας. 
 

▪ Προχωρά σε κατανομή ενεργητικού σε πολλούς 
Υπο-Διαχειριστές Επενδύσεων που δεν 
συνδέονται με την JPMorgan Chase & Co. και 
χρησιμοποιούν μη παραδοσιακές ή εναλλακτικές 
επενδυτικές στρατηγικές και τεχνικές. 

 
▪ Οι Υπο-Διαχειριστές Επενδύσεων λαμβάνουν 

θέσεις αγοράς κυρίως σε εταιρείες με 
χαρακτηριστικά αειφορίας ή σε εταιρείες που 
επιδεικνύουν βελτιούμενα χαρακτηριστικά 
αειφορίας, ως ορίζονται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία βαθμολόγησης ESG του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αποκλείουν επίσης 
ορισμένους τίτλους σύμφωνα με μια μέθοδο 
διαλογής βασισμένη σε αξίες και κανόνες. 

 
▪ Οι Υπο-Διαχειριστές Επενδύσεων λαμβάνουν 

θέσεις πώλησης σε εταιρίες που θεωρούνται 
υπερτιμημένες και που ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν εταιρείες άνευ χαρακτηριστικών 
αειφορίας ή εταιρείες που δεν παρουσιάζουν 
βελτιούμενα χαρακτηριστικά αειφορίας. 

 
▪ Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ελέγχει κατά 

περιόδους τις κατανομές στις επενδυτικές 
στρατηγικές και ενδέχεται να τις προσθέτει, 
αφαιρεί ή τροποποιεί βάσει παραγόντων της 
αγοράς και ευκαιριών. 

▪ Διαφοροποιημένη κατανομή περιουσιακών 
στοιχείων σε πολλαπλούς Διαχειριστές Επιμέρους 
Επενδύσεων που δεν συνδέονται με την 
JPMorgan Chase & Co, οι οποίοι εφαρμόζουν μια 
σειρά μη παραδοσιακών ή εναλλακτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, όπως αρμπιτράζ 
συγχωνεύσεων / με βάση τα γεγονότα (merger 
arbitrage/event-driven), θετικές/αρνητικές θέσεις 
σε μετοχές, σχετική αξία, πιστοληπτική ικανότητα, 
ευκαιριακές / βάσει μακροοικονομικών μεγεθών 
και αντιστάθμιση κινδύνων χαρτοφυλακίου. 
 

▪ Επιδιώκει να παρέχει αποδόσεις με χαμηλή 
μεταβλητότητα και χαμηλή ευαισθησία στις 
παραδοσιακές αγορές μετοχών και σταθερού 
εισοδήματος. 

 
▪ Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επανεξετάζει κατά 

περιόδους τις κατανομές στις επενδυτικές 
στρατηγικές, και ενδέχεται να τις προσθέτει, να τις 
αφαιρεί ή να τις τροποποιεί βάσει εκτιμήσεων και 
ευκαιριών της αγοράς. Επομένως όλες οι 
στρατηγικές που αναφέρονται παραπάνω 
ενδέχεται να μην εκπροσωπούνται ανά πάσα 
στιγμή. 
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Προσέγγιση σύμφωνα με 

περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κριτήρια και 

κριτήρια διακυβέρνησης 

(ESG) 

Καλύτερο στην κατηγορία ESG Promote 

Δείκτης αναφοράς 
Δείκτης ICE BofA SOFR Overnight Rate Total Return in USD 

Χρήσεις δείκτη αναφοράς 

 

▪ Σύγκριση επιδόσεων. 

▪ Υπολογισμός αμοιβής επίδοσης. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 

ενεργή διαχείριση χωρίς παραπομπή ή 

περιορισμούς σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του 

▪ Σύγκριση επιδόσεων. 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή 

διαχείριση χωρίς παραπομπή ή περιορισμούς σε 

σχέση με τον δείκτη αναφοράς του 

Πολιτικές 

Κύρια επενδυτική θέση   
Τουλάχιστον το 67% των θέσεων αγοράς επενδύεται 
σε μετοχές εταιρειών με χαρακτηριστικά αειφορίας ή 
σε μετοχές εταιρειών που επιδεικνύουν βελτιούμενα 
χαρακτηριστικά αειφορίας, ως ορίζονται σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία βαθμολόγησης ESG του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 
 
Ενδέχεται να ληφθούν θέσεις πώλησης μέσω 
παραγώγων σε μετοχές εταιρειών που θεωρούνται 
υπερτιμημένες και στις οποίες ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται εταιρείες άνευ χαρακτηριστικών 
αειφορίας ή που δεν παρουσιάζουν βελτιούμενα 
χαρακτηριστικά αειφορίας. Η λήψη θέσεων μπορεί 
να επιτευχθεί είτε απευθείας είτε μέσω παραγώγων 
και οι εκδότες ενδέχεται να βρίσκονται οπουδήποτε 
στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων αγορών. 
 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί και εφαρμόζει 
μια μέθοδο διαλογής με βάση αξίες και κανόνες. Ο 
κατάλογος των ελέγχων διαλογής που 
εφαρμόζονται, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
αποκλεισμούς, διατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης 
(www.jpmorganassetmanagement.lu). 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί 
συνήθως θέσεις αγοράς (long) σε ποσοστό έως 
150% του καθαρού ενεργητικού και θέσεις πώλησης 
(short) (που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης 
παραγώγων) σε ποσοστό έως 150% του καθαρού 
ενεργητικού. Η καθαρή έκθεση στον κίνδυνο αγοράς 
θα κυμαίνεται συνήθως από 0% έως 90% του 
καθαρού ενεργητικού. Οι θέσεις πώλησης δεν 
ανταμείβουν εταιρείες που θεωρείται ότι διαθέτουν 
λιγότερα χαρακτηριστικά αειφορίας, αλλά 
επιτρέπουν στον Διαχειριστή Επενδύσεων να 
εκφράσει πληρέστερα τις ενεργές απόψεις του ενώ 
παράλληλα επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να 
κατανέμει στοιχεία ενεργητικού σε Υπο-Διαχειριστές 
Επενδύσεων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο 
στυλ, κλάδο ή γεωγραφική περιοχή και ενδέχεται να 
συγκεντρώνεται σε ή να διατηρεί κατά καιρούς 
καθαρές θέσεις αγοράς ή καθαρές θέσεις πώλησης 
σε ορισμένες αγορές, κλάδους ή νομίσματα. 
 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να διαχειρίζεται 
ένα μέρος του ενεργητικού απευθείας, όπως 
ενδεικτικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και για την προσωρινή 
αναπροσαρμογή της συνολικής έκθεσης στον 
κίνδυνο αγοράς. 
 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει 
σημαντικά ποσά μετρητών και ισοδυνάμων 
μετρητών είτε ως εξασφάλιση για τα παράγωγα είτε 
μέχρις ότου βρεθούν κατάλληλες επενδυτικές 
ευκαιρίες. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
επενδύει έως 10% σε εταιρείες εξαγορών ειδικού 

Επενδύει σε μια διαφοροποιημένη σειρά κατηγοριών 
ενεργητικού, είτε απευθείας είτε μέσω παραγώγων, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μετοχών, κρατικών 
και εταιρικών χρεωστικών τίτλων (μεταξύ αυτών, 
καλυμμένων τίτλων και τίτλων υψηλής απόδοσης), 
μετατρέψιμων τίτλων, μέσων συνδεόμενων με δείκτες 
εμπορευμάτων, ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ, διαπραγματευόμενων 
αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικών εταιρειών 
ακινήτων (REIT). Οι εκδότες μπορούν να προέρχονται 
από οποιαδήποτε χώρα, περιλαμβανομένων των 
αναδυόμενων αγορών. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να 
επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους εκδοτών που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση και ομόλογα 
καταστροφών σε περιορισμένη έκταση, έως 15% σε 
τίτλους MBS/ABS και σε ποσοστό έως 10% σε 
μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση. 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει 
έως 20% σε εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού 
(SPAC). 
 
Δεν ισχύουν περιορισμοί πιστωτικής ποιότητας στις 
επενδύσεις. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται 
να συγκεντρώνει τις επενδύσεις του σε ορισμένους 
κλάδους δραστηριότητας, αγορές ή νομίσματα. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να διαχειρίζεται 
ένα μέρος του ενεργητικού απευθείας, όπως 
ενδεικτικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και για την προσωρινή 
αναπροσαρμογή της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο 
αγοράς. 
 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει 
σημαντικά ποσά μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών 
είτε ως εξασφάλιση για τα παράγωγα είτε μέχρις ότου 
βρεθούν κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι 
επενδύσεις σε όλες τις θέσεις πώλησης (short) θα 
πραγματοποιούνται μέσω παραγώγων. 
 
Τουλάχιστον το 51% των θέσεων αγοράς (long) 
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, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
αποκλεισμούς, διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
της Εταιρείας Διαχείρισης 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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σκοπού (SPAC). 
 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε 
Μετοχές Κατηγορίας Α της Κίνας μέσω των 
προγραμμάτων Stock Connect των χρηματιστηρίων 
Κίνας-Χονγκ Κονγκ. 
 

(www.jpmorganassetmanagement.lu). 

Λοιπές επενδυτικές θέσεις 
Έως 5% σε μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση, έως 
10% των στοιχείων ενεργητικού του σε χρεωστικούς 
τίτλους εκδοτών που βρίσκονται σε δυσχερή θέση 
κατά τον χρόνο αγοράς. Το Επιμέρους Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε 
επενδυτικές εταιρείες ακινήτων, διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια, ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 

 

Παράγωγα   
Χρησιμοποιείται για: επενδυτικούς σκοπούς, αντιστάθμιση κινδύνων, αποτελεσματική διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

Μέθοδος υπολογισμού 

παγκόσμιας έκθεσης 
Απόλυτη αξία σε κίνδυνο 

Τεχνικές και μέσα 
Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων επί 
διαφορών: 100% έως 200% το αναμενόμενο 
ποσοστό, 300% το μέγιστο ποσοστό. 
 
Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης από τα 
παράγωγα: 300%, ενδεικτικά και μόνο. Η μόχλευση 
ενδέχεται κατά καιρούς να υπερβαίνει σημαντικά 
αυτό το επίπεδο. 

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων επί 
διαφορών: 100% έως 200% το αναμενόμενο ποσοστό, 
450% το μέγιστο ποσοστό. 
 
Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης από τα παράγωγα: 
450%, ενδεικτικά και μόνο. Η μόχλευση ενδέχεται κατά 
καιρούς να υπερβαίνει σημαντικά αυτό το επίπεδο. 

Νομίσματα 
Νόμισμα Βάσης Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου: USD. Νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα στοιχεία 

ενεργητικού: οποιαδήποτε. Προσέγγιση αντιστάθμισης κινδύνων: ευέλικτη. 

Βασικοί κίνδυνοι 

Επενδυτικοί κίνδυνοι   
Τεχνικές: 

Συγκέντρωση 
Παράγωγα 

Αντιστάθμιση κινδύνου 
Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών διαχειριστών (Multi-manager) 

Θέσεις πώλησης (short) 

 
Τίτλοι: 
Κίνα 
Υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
Χρεωστικοί τίτλοι 
- Χρεωστικοί τίτλοι εκδοτών που βρίσκονται σε 

δυσχερή θέση 
Αναδυόμενες αγορές 
Μετοχές 
Επενδυτικές εταιρείες ακινήτων (REIT) 
SPAC 
ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ και διαπραγματευόμενα αμοιβαία 
κεφάλαια (ETF) 

Τίτλοι: 
Ομόλογα καταστροφών 
Εμπορεύματα 
Μετατρέψιμοι τίτλοι 
Υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
Χρεωστικοί τίτλοι 
- Χρεωστικοί τίτλοι αξιολογούμενοι ως μη 

επενδυτικής ποιότητας 
- Χρεωστικοί τίτλοι αξιολογούμενοι ως επενδυτικής 

ποιότητας 
- Κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι 
- Χρεωστικοί τίτλοι χωρίς αξιολόγηση 
- Χρεωστικοί τίτλοι εκδοτών που βρίσκονται σε 

δυσχερή θέση 
Αναδυόμενες αγορές 
Μετοχές 
ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ 
(MBS)/ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑBS) 
Επενδυτικές εταιρείες ακινήτων (REIT) 
SPAC 
ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ και διαπραγματευόμενα αμοιβαία 
κεφάλαια (ETF) 

Λοιποί σχετικοί κίνδυνοι   
Πιστώσεις 
Νόμισμα 
Επιτόκιο 

Κίνδυνος μεταβλητότητας 
Αγορά 

Κατηγορία κινδύνου  

και απόδοσης 

5 4 

Σημείωση: ο κίνδυνος μετράται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 7 βαθμών, όπου η Κατηγορία 1 
αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο βαθμό κινδύνου (χωρίς, ωστόσο, να είναι απαλλαγμένη από κινδύνους) και 
τη χαμηλότερη δυνητική απόδοση και η Κατηγορία 7 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου και την 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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υψηλότερη δυνητική απόδοση. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Αρχική επιβάρυνση 
Μερίδια Κατηγορίας Α (perf) 5,00% 

C (perf): Μηδέν 
D (perf): 5,00% 
I (perf): Μηδέν 
I2 (perf): Μηδέν 
S1 (perf): Μηδέν 
S2 (επίδ.): Μηδέν 
T (perf): Μηδέν 
X (perf): Μηδέν 

 

Α: 5,00% 
C: Μηδέν 

C2: Μηδέν 
D: 5,00% 
I: Μηδέν 

I2: Μηδέν 
S1: Μηδέν 
S2: Μηδέν 
T: Μηδέν 
X: Μηδέν 

 

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΌΔΟΥ 
A (επίδ.): Μηδέν 
C (επίδ.): Μηδέν 
D (επίδ.): Μηδέν 
I (επίδ.): Μηδέν 

I2 (επίδ.): Μηδέν 
S1 (επίδ.): Μηδέν 
S2 (επίδ.): Μηδέν 
T (επίδ.): 3,00% 
X (επίδ.): Μηδέν 

  

Όλες οι κατηγορίες: Μηδέν 
T: 3,00% 

Επιβάρυνση εξαγοράς 
A (επίδ.): 0,50% 
C (επίδ.): Μηδέν 
D (επίδ.): 0,50% 
I (επίδ.): Μηδέν 

I2 (επίδ.): Μηδέν 
S1 (επίδ.): Μηδέν 
S2 (επίδ.):  Μηδέν 
T (επίδ.): Μηδέν 
X (επίδ.): Μηδέν 

  

Α: 0,50% 
C:  Μηδέν 
C2: Μηδέν 
D: 0,50% 
I: Μηδέν 

I2: Μηδέν 
S1: Μηδέν 
S2:  Μηδέν 
T: Μηδέν 
X: Μηδέν 

 

Επιβάρυνση μετατροπής 
1,00%* 

 
*Οι μετατροπές από και προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια JPMorgan Funds - Multi-Manager 
Alternatives Fund και JPMorgan Funds - Multi Manager Sustainable Long-Short Fund δεν 
επιτρέπονται. 

Ετήσια Προμήθεια Διαχειριστή & 

Συμβούλου Επενδύσεων 

A (επίδ.): 1,50% 
C (επίδ.): 0,75% 
D (επίδ.): 1,50% 
I (επίδ.): 0,75% 

I2 (επίδ.): 0,60% 
S1 (επίδ.): 0,38% 
S2 (επίδ.): 0,38% 
T (επίδ.): 1,50% 
X (επίδ.): Μηδέν 

  

Α: 1,25% 
C: 0,60% 

C2: 0,50% 
D: 1,25% 
I: 0,60% 

I2: 0,50% 
S1: 0,38% 
S2: 0,38% 
T: 1,25% 
X: Μηδέν 

 

Αμοιβή Διαχειριστή Επιμέρους 

Επενδύσεων (μέγιστη) 

Όλες οι κατηγορίες: 0,65% Όλες οι κατηγορίες: 1,05% 

Αμοιβή Διανομής 
Μερίδια Κατηγορίας Α (perf) Μηδέν 

C (perf): Μηδέν 
D (perf): 0,35% 
I (perf):  Μηδέν 
I2 (perf): Μηδέν 
S1 (perf): Μηδέν 

S2 (επίδ.):  Μηδέν 
T (perf): 0,35% 
X (perf): Μηδέν 

  

Α: Μηδέν 
C: Μηδέν 

C2: Μηδέν 
D: 0,35% 
I: Μηδέν 

I2: Μηδέν 
S1: Μηδέν 
S2: Μηδέν 
T: 0,35% 
X: Μηδέν 

 

Λειτουργικά έξοδα και έξοδα 

διοίκησης (κατ’ ανώτατο όριο) 

Μερίδια Κατηγορίας Α (perf) 0,30% 
C (perf): 0,20% 
D (perf): 0,30% 
I (perf):  0,16% 
I2 (perf): 0,16% 
S1 (perf): 0,16% 
S2 (επίδ.): 0,16% 
T (perf): 0,30% 
X (perf): 0,15% 

  

Α: 0,30% 
C: 0,20% 

C2: 0,20% 
D: 0,30% 
I: 0,16% 

I2: 0,16% 
S1: 0,16% 
S2: 0,16% 
T: 0,30% 
X: 0,15% 
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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 

 

 

Αμοιβή Επίδοσης Διαχειριστή 

Επιμέρους Επενδύσεων 
Όλες οι κατηγορίες: 15,00% Καμία 

Διάρθρωση  

Τέλος του οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 

Επενδυτική εταιρεία JPMorgan Funds 

Διαχειριστής(ές) Επενδύσεων J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc. 

Ημερομηνία ετήσιας  

γενικής συνέλευσης των  

μεριδιούχων 

Η τρίτη Τετάρτη του Νοεμβρίου στις 3 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

(ή, εάν δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). 

 

   

   
ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ    

Για την ανταλλαγή των μεριδίων σας 

με μερίδια στο απορροφών επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιο: δεν είναι απαραίτητη 

καμία ενέργεια. Όλα τα μερίδια που 

κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιό σας κατά την ημερομηνία της 

συγχώνευσης θα ανταλλαγούν 

αυτομάτως. 

 

Για τη μετατροπή ή την εξαγορά 

ορισμένων ή όλων των μεριδίων σας: 

θα αποστείλετε τις εντολές σας για τη 

συναλλαγή ως συνήθως ή απευθείας 

στην επίσημη έδρα (στοιχεία επικοινωνίας 

αναφέρονται στη σελίδα 1). 

Επισημαίνεται ότι θα εξακολουθούν να 

ισχύουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και 

οι περιορισμοί που γνωστοποιούνται στο 

ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με εγγραφές 

και εξαγορές, ακόμα και κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που δεν επιβάλλονται 

προμήθειες εγγραφής και εξαγοράς.   

Για περισσότερες πληροφορίες: 

μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν αντίγραφα 

των κοινών όρων συγχώνευσης, της 

έκθεσης για τη συγχώνευση του ελεγκτή, 

του ενημερωτικού δελτίου, των πιο 

πρόσφατων οικονομικών εκθέσεων και των 

εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους 

επενδυτές (KIID) αποστέλλοντας σχετικό 

αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση 

kiid.requests@jpmorgan.com ή επιστολή 

στην έδρα της εταιρείας (στοιχεία 

επικοινωνίας στη σελίδα 1). 
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