
 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έγγραφο αυτό απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία 

σύμβουλο. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν την ίδια έννοια όπως και 

στο Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός αν ορίζεται άλλως. 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

29 Απρίλιος 2022 

 

Προς: Όλους τους μεριδιούχους των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της PIMCO Funds: Global 

Investors Series plc που αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α, (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). 

 

Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για μια αλλαγή στις επενδυτικές πολιτικές των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων.    

 

Η επενδυτική πολιτική τροποποιείται προκειμένου να γνωστοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια προωθούν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κατά τρόπο που να πληροί τα ειδικά κριτήρια του 

άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 («SFDR») περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

 

Όπως γνωρίζετε, τα Αμοιβαία Κεφάλαια ταξινομούνται επί του παρόντος ως κεφάλαια του άρθρου 9 του 

SFDR.  Από τον Μάρτιο του 2021, δημοσιεύθηκαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις 

για τα κεφάλαια του άρθρου 9, και ιδίως ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον SFDR από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί τώρα ότι η προσέγγιση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις βιώσιμες 

επενδύσεις γίνεται μέσω της προώθησης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και οι Μεριδιούχοι 

πληροφορούνται ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί σκόπιμο να αναταξινομηθούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια ως 

κεφάλαια του άρθρου 8 του SFD 



 

 

Τα επικαιροποιημένα Παραρτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αποτυπώνουν τις αλλαγές αναμένεται να 

εγκριθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας στις 13 Ιούνιος 2022  και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 

της PIMCO: www.pimco.com εν ευθέτω χρόνω.  

 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, οι Μεριδιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στον 

χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας στην εκάστοτε χώρα 

ή στον Υπεύθυνο Διοίκησης. Με τον Υπεύθυνο Διοίκησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση PIMCOEMteam@StateStreet.com, ή μέσω τηλεφώνου στους εξής αριθμούς: 

 

ΕΜΕΑ: +353 1 776 9990  

Χονγκ Κονγκ: +852 35561498 

Σιγκαπούρη: +65 68267589 

Βόρεια και Νότια Αμερική: +1 416 5068337 

 

Σας ευχαριστούμε για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον σας στην PIMCO. 

 

Τα Μέλη του ΔΣ αποδέχονται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών της παρούσας κοινοποίησης. 

 

 

 

________________________ 

Υπεγράφη από Ryan P. Blute 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pimco.com/


 

 

 

Παράρτημα Α 

 

 Global Bond ESG Fund 

 Emerging Markets Bond ESG Fund 

 Global Investment Grade Credit ESG Fund 

 PIMCO ESG Income Fund  


