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Λίγα λόγια προς τους πιθανούς επενδυτές
Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους
Οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχουν κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας μέρους ή του
συνόλου της επένδυσής σας.
Με τα εν λόγω Υπο-Κεφάλαια, όπως με τις περισσότερες
επενδύσεις, οι μελλοντικές αποδόσεις ενδέχεται να
διαφέρουν από τις προηγούμενες. Δεν υπάρχει καμία
εγγύηση ότι ένα Υπο-Κεφάλαιο θα επιτύχει τους στόχους
του ή ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης.
Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε Υπο-Κεφάλαιο, πρέπει να
αντιληφθείτε τους κινδύνους, το κόστος και τους
επενδυτικούς όρους που ισχύουν και να κατανοήσετε πόσο
συνάδουν τα χαρακτηριστικά αυτά με τις δικές σας
οικονομικές συνθήκες και τη δική σας ανοχή στον
επενδυτικό κίνδυνο. Συνιστούμε σε κάθε επενδυτή να
συμβουλεύεται το χρηματοοικονομικό του σύμβουλο και
ένα φοροτεχνικό προτού προχωρήσει στην επένδυση.
Να σημειωθεί ότι εάν το νόμισμά σας ως επενδυτή
διαφέρει από το νόμισμα της Κατηγορίας Μονάδων, οι
μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να
μειώσουν το επενδυτικό κέρδος ή να αυξήσουν την
επενδυτική ζημία.

Ποιοι μπορούν να επενδύσουν σε αυτά
τα Υπο-Κεφάλαια
Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η
προσφορά Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς
πώληση ή η επένδυση σε αυτές τις Μονάδες είναι νόμιμη
μόνο όπου οι Μονάδες είναι καταχωρημένες για πώληση ή
όπου η τοπική νομοθεσία ή οι τοπικοί κανονισμοί δεν
απαγορεύουν την πώληση. Οι Μονάδες αυτές δεν
διατίθενται σε Πρόσωπα των ΗΠΑ ούτε για λογαριασμό ή
προς όφελος αυτών.
Ως πιθανός επενδυτής, πρέπει να ενημερώνεστε για τις
νομικές απαιτήσεις και τις φορολογικές επιπτώσεις στη
χώρα διαμονής και κατοικίας σας που ισχύουν σε σχέση με
την κτήση, διακράτηση ή εκποίηση Μονάδων, καθώς και
για τυχόν σχετικούς συναλλαγματικούς περιορισμούς.
Ως επενδυτής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, θα μπορείτε να
ασκήσετε τα δικαιώματα επενδυτή που έχετε απευθείας
προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αν η επένδυσή σας είναι
καταχωρημένη στο όνομά σας στο μητρώο Κατόχων
Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αν οι Μονάδες σας
διακρατούνται για λογαριασμό σας από έναν ενδιάμεσο
φορέα μέσω του οποίου επενδύετε και ο ενδιάμεσος
φορέας τις καταχωρεί στο όνομά του, ενδέχεται να μην
είναι πάντοτε δυνατό να ασκείτε ορισμένα δικαιώματα των
Κατόχων Μονάδων απευθείας προς το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε το
χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για τα δικαιώματά σας.

Σε ποιες πληροφορίες πρέπει να
βασίζεστε
Για να αποφασίσετε αν θα επενδύσετε σε ένα ΥποΚεφάλαιο, πρέπει να διαβάσετε όλα τα ακόλουθα έντυπα:
• το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο,
περιλαμβανομένων τυχόν ενοτήτων με
πληροφορίες που ισχύουν για κάθε χώρα
• το σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για
τους επενδυτές (KIID), το οποίο πρέπει να
παρέχεται εγκαίρως στους επενδυτές πριν την
προτεινόμενη επένδυσή τους
• το έντυπο αίτησης
• τυχόν προσθήκες κατά χώρα (που θα παρέχονται
σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς
κάθε χώρας)
• την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και, αν η ετήσια έκθεση έχει
δημοσιευτεί εδώ κι εννιά μήνες τουλάχιστον, την
εξαμηνιαία έκθεση.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι έγκυρο χωρίς τα
εν λόγω άλλα έγγραφα. Με την αγορά Μονάδων σε
οποιοδήποτε από αυτά τα Υπο-Κεφάλαια, θεωρείτε ότι
αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται σε αυτά τα
έγγραφα. Σε περίπτωση διαφορών στις μεταφράσεις του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η αγγλική έκδοση θα
υπερισχύει.
Συνδυαστικά, τα έγγραφα που αναγράφονται πιο πάνω
περιέχουν τις μοναδικές εγκεκριμένες πληροφορίες για τις
Μονάδες, τα Υπο-Κεφάλαια και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Κανένα άτομο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει
πληροφορίες ή οποιεσδήποτε υποσχέσεις πέρα από εκείνες
που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στους
Κανονισμούς Διαχείρισης σε σχέση με την προσφορά των
Μονάδων και, εάν τέτοιου είδους πληροφορίες ή
υποσχέσεις παρέχονται, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη ως παρεχόμενες με την έγκριση της Εταιρείας
Διαχείρισης για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για τις
πληροφορίες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα
γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
είναι, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, αληθή και ακριβή σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές
και ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά γεγονότα, η παράλειψη
των οποίων θα καθιστούσε παραπλανητικές τις εν λόγω
πληροφορίες.
Σας συνιστούμε να φυλάξετε το Ενημερωτικό Δελτίο και
τις λοιπές πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για
μελλοντική αναφορά και να συμβουλεύεστε το
χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για τυχόν ερωτήσεις
που μπορεί να έχετε σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο.
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Λήψη αντιγράφων
Μπορείτε να ανατρέξετε σε διάφορα έγγραφα σχετικά με
το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη διεύθυνση
www. amundi.lu/amundi-funds και στα κεντρικά γραφεία
της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως:
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές
(KIID)
Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση
Έντυπα αίτησης
Ενημερωτικό Δελτίο
Καθαρή Αξία Ενεργητικού
Συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένα Υπο-Κεφάλαια
Ιστορικές επιδόσεις των Υπο-Κεφαλαίων
Στο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισης, μπορείτε επίσης να
διαβάσετε ή να λάβετε αντίγραφα του καταστατικού και
ορισμένων σημαντικών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας
Διαχείρισης και του Διαχειριστή Επενδύσεων με παρόχους
υπηρεσιών.
Αντίγραφα όλων των πιο πάνω εγγράφων διατίθενται
επίσης από:
• τη Société Générale Bank & Trust, που είναι ο
Θεματοφύλακας, Αντιπρόσωπος Πληρωμών,
Φορέας Διοίκησης και Υπεύθυνος Μητρώου και
Μεταβιβάσεων
• τους τοπικούς πράκτορες πληροφοριών σε κάθε
δικαιοδοσία όπου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι
αντικείμενο συναλλαγής
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Ορισμοί
Οι όροι που αναφέρονται πιο κάτω έχουν τις ακόλουθες
έννοιες στο πλαίσιο του Ενημερωτικού Δελτίου. Η
αναφορά σε οποιαδήποτε οδηγία, νόμο ή κανονισμό
αναφέρεται στους ίδιους και τις ενίοτε τροποποιήσεις τους.
CDSC Η υπό αίρεση προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης.
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση.
ESG Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά
Mémorial Η επίσημη εφημερίδα Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
RESA Ηλεκτρονικό μητρώο εταιριών και ενώσεων
(Recueil electronique des societes et associations).
TRS Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.
Άλλη Οργανωμένη Αγορά Μια αγορά που είναι
οργανωμένη, λειτουργεί τακτικά και είναι αναγνωρισμένη
και ανοικτή στο κοινό, όπως ορίζεται από το Νόμο του
2010.
Άλλο Κράτος Κάθε χώρα που δεν είναι μέλος
της ΕΕ.
Αναδυόμενες αγορές Χώρες οι οποίες θεωρούνται γενικά
ως αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες οικονομίες από την
Παγκόσμια Τράπεζα ή τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλες αρχές ή
οι χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δείκτη MSCI
Emerging Markets ή σε άλλο παρόμοιο δείκτη.
Αντιπρόσωπος Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ορίζεται
άμεσα ή έμμεσα από την Εταιρεία Διαχείρισης με σκοπό τη
διευκόλυνση των συμμετοχών, των μετατροπών ή των
εξαγορών Μονάδων.
Βιώσιμη Επένδυση (1) Επένδυση σε οικονομική
δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη
περιβαλλοντικού στόχου, η οποία μετράται με βασικούς
δείκτες αποδοτικότητας των πόρων (i) ως προς τη χρήση
ενέργειας, (ii) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (iii) πρώτων
υλών, (iv) υδάτων και γης, (v) ως προς την παραγωγή
αποβλήτων (vi) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς
και (vii) ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την
κυκλική οικονομία, ή (2) επένδυση σε οικονομική
δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σε επίτευξη κοινωνικού
στόχου (όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που
προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και
τις εργασιακές σχέσεις) ή (3) επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούσες
κοινότητες εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από
αυτούς τους στόχους ενώ οι εταιρείες-αποδέκτες των
επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης,
ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές
σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική
συμμόρφωση.
ΓΚΠΔ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Διοικητικό Συμβούλιο Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης.

Ενημερωτικό Δελτίο Το ενημερωτικό δελτίο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Επενδυτικού βαθμού Ένα χρέος ή μέσο συνδεόμενο με
χρέος που έχει αξιολόγηση τουλάχιστον ΒΒΒ- από την
Standard & Poor’s ή αντίστοιχη αξιολόγηση από
οποιονδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό
αξιολόγησης, ή που θεωρείται αντίστοιχης ποιότητας από
την Εταιρεία Διαχείρισης.
Εποπτική Αρχή Η Επιτροπή Εποπτείας του
Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance
du Secteur Financier), αρμόδια για την επίβλεψη του ΟΣΕ
στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Εργάσιμη ημέρα Κάθε ημέρα που είναι πλήρης εργάσιμη
ημέρα στο Λουξεμβούργο και σε κάθε άλλη πόλη που
αναφέρεται στην περιγραφή του Υπο-Κεφαλαίου στην
ενότητα «Τα Υπο-Κεφάλαια».
Ημέρα Αποτίμησης Η ημέρα κατά την οποία ένα ΥποΚεφάλαιο υπολογίζει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού
(ανατρέξτε στη σελίδα 70).
Ηνωμένες Πολιτείες ή ΗΠΑ Οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής.
Καθαρή Αξία Ενεργητικού Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ανά Μονάδα που αναφέρεται στο Νόμισμα Τιμολόγησης
της Κατηγορίας Μονάδων υπολογιζόμενη με διαίρεση του
συνολικού καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον
παθητικό) που αποδίδεται στην κατηγορία Μονάδων δια
του συνολικού αριθμού των Μονάδων της εν λόγω
κατηγορίας που είναι σε κυκλοφορία την αντίστοιχη
Ημέρα Αποτίμησης.
Κανονισμοί Διαχείρισης Οι κανονισμοί διαχείρισης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Κανονισμός Επιπέδου 2 της ΕΕ Κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των
θεματοφυλάκων.
Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Επενδύσεις σημαίνει επένδυση
σε μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες που
χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με
τον Κανονισμό για την ταξινομία.
Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Οικονομικές Δραστηριότητες
Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο μία
επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, μια οικονομική
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά βιώσιμη
όταν η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα συμβάλλει
σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους
περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στον
Κανονισμό για την ταξινομία, δεν επιβαρύνει σημαντικά
κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους που
καθορίζονται στον Κανονισμό για την ταξινομία, ασκείται
σύμφωνα με τις ελάχιστες εξασφαλίσεις που προβλέπονται
στον Κανονισμό για την ταξινομία και συμμορφώνεται
προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζει η Επιτροπή
σύμφωνα με τον Κανονισμό για την ταξινομία.
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Κανονισμός Περί Γνωστοποιήσεων ή SFDR Κανονισμός
(ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί
γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Κίνδυνοι βιωσιμότητας Γεγονός ή περίσταση στον
περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της
διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει
πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στην αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δωροδοκία, τη διαφθορά και
τα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα.
Κανονισμός για την ταξινομία ή ΚΤ σημαίνει τον
κανονισμό 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων
επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2019/2088 «Κανονισμός περί Γνωστοποιήσεων» ή
«SFDR»
Κινητές Αξίες Μια κατηγορία που περιλαμβάνει όλα τα
εξής:
• μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με
μετοχές
• ομόλογα και άλλα χρεωστικά μέσα
• λοιποί διαπραγματεύσιμοι τίτλοι (όχι τεχνικές ή
Μέσα) που παρέχουν το δικαίωμα κτήσης
κινητών αξιών μέσω αγοράς ή ανταλλαγής.
Κράτος Μέλος Ένα κράτος μέλος της ΕΕ.
Μέσα χρηματαγοράς Μέσα που αποτελούν συνήθως
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, είναι
ρευστοποιήσιμα και έχουν αξία που μπορεί να καθοριστεί
με ακρίβεια οποιαδήποτε στιγμή.
Μετοχές Περιλαμβάνουν μετοχές και μέσα που
συνδέονται με μετοχές
Μονάδες Οι μονάδες είναι η μορφή με την οποία ένας
επενδυτής μπορεί να συμμετάσχει σε ένα Υπο-Κεφάλαιο.
Δεν αντιπροσωπεύουν συμφέροντα ή υποχρεώσεις ούτε
εγγυώνται για αυτές οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι
Διαχειριστές Επενδύσεων, ο Θεματοφύλακας, η Εταιρεία
Διαχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
Νόμισμα Βάσης Το ενεργητικό και το παθητικό ενός ΥποΚεφαλαίου αποτιμώνται στο Νόμισμα Βάσης του και οι
οικονομικές καταστάσεις των Υπο-Κεφαλαίων
εκφράζονται στο Νόμισμα Βάσης.
Νόμισμα Τιμολόγησης Το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται
οι Μονάδες συγκεκριμένης κατηγορίας ενός ΥποΚεφαλαίου.
Νόμος για την προστασία δεδομένων Ο νόμος για την
προστασία δεδομένων που ισχύει στο Μεγάλο Δουκάτο
του Λουξεμβούργου και ο ΓΚΠΔ.
ζητήματα.
Νόμος του 2010 Ο νόμος της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί
επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων.
Οδηγία MiFID II Η Οδηγία 2014/65/EΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Οδηγία ΜiFID Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου 2004/39/EΚ.
Οδηγία περί ΟΣΕΚΑ Οδηγία 2009/65/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Όμιλος εταιριών Εταιρείες που συντάσσουν
ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την Οδηγία
2013/34/EΕ.
Ομόλογο Τα ομόλογα περιλαμβάνουν χρέος και μέσα
συνδεόμενα με χρέος.
Οργανωμένη Αγορά Μια οργανωμένη αγορά όπως
ορίζεται στην παράγραφο 14, Άρθρο 4 της Οδηγίας
2004/39/EΚ. Η λίστα των οργανωμένων αγορών διατίθεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μπορείτε να τη βρείτε στην
εξής διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:0015:EN:PDF
ΟΣΕ Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων.
ΟΣΕΚΑ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες που διέπονται από την Οδηγία περί ΟΣΕΚΑ.
Παράγοντες βιωσιμότητας Περιβαλλοντικά και κοινωνικά
ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της
διαφθοράς και της δωροδοκίας.
ΣΧΤ Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Amundi S.F., ένα Fonds Commun
de Placement.
Υπεύθυνη επενδυτική πολιτική Η υπεύθυνη επενδυτική
πολιτική όπως περιγράφεται στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση».
Υπεύθυνος ασφαλούς φύλαξης Κάθε οργανισμός που
ορίζεται από το Θεματοφύλακα στον οποίο έχουν ανατεθεί
Υπηρεσίες Ασφαλούς Φύλαξης (ως ορίζονται στη
Σύμβαση Θεματοφυλακής) σύμφωνα με το άρθρο 34β του
Νόμου του 2010 και τα άρθρα 13 έως 17 του Κανονισμού
Επιπέδου 2 της ΕΕ.
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Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Επωνυμία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Amundi S.F.
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου Fonds commun de
placement (FCP).
Διάρκεια Αόριστη.
Κανονισμοί Διαχείρισης Έναρξη ισχύος στις 6 Ιουνίου
2003 και δημοσίευση στο Mémorial στις 28 Ιουνίου 2003.
Τελευταία τροποποίηση στις 31 Μαρτίου 2021 και
δημοσίευση στο RESA στις 21 Απριλίου 2021.
Νομική δικαιοδοσία Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Εποπτική αρχή
Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Commission de Surveillance du Secteur Financier ή
CSSF)
283, route d’Arlon
L-2991 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Εταιρεία Διαχείρισης Amundi Luxembourg S.A.,
εταιρεία που έχει συσταθεί στο Μέγα Δουκάτο του
Λουξεμβούργου.
Οικονομικό έτος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου.
Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (σύμφωνα με το δίκαιο
του Λουξεμβούργου) 1.250.000 EUR ή το ισοδύναμο
ποσό σε άλλο νόμισμα.
Ονομαστική αξία μονάδων Καμία.
Δομή
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται Οργανισμός Συλλογικών
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά το Μέρος 1
του Νόμου του 2010 και είναι καταχωρημένο στον επίσημο
κατάλογο
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οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τηρεί η CSSF.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέπουν οι Κανονισμοί
Διαχείρισης, οι οποίοι εμφανίζονται στην τρέχουσα μορφή
τους στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υφίσταται για να διαχειρίζεται το
ενεργητικό του προς όφελος εκείνων που επενδύουν στα
Υπο-Κεφάλαια. Μια ξεχωριστή ομάδα στοιχείων
ενεργητικού επενδύεται και διατηρείται για κάθε ΥποΚεφάλαιο σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο του, όπως
περιγράφεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Ως
αποτέλεσμα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα «αμοιβαίο
Κεφάλαιο τύπου ομπρέλα» το οποίο επιτρέπει στους
επενδυτές να επιλέγουν μεταξύ ενός ή περισσότερων
επενδυτικών στόχων επενδύοντας σε διάφορα ΥποΚεφάλαια. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν τα ΥποΚεφάλαια που κρίνουν ως καταλληλότερα σύμφωνα με τις
προσδοκίες τους σε σχέση με τον κίνδυνο και την
απόδοση, καθώς και τις ανάγκες διαφοροποίησής τους.
Το ενεργητικό και το παθητικό κάθε Υπο-Κεφαλαίου
διαχωρίζονται από το ενεργητικό και το παθητικό των
άλλων Υπο-Κεφαλαίων και της Εταιρείας Διαχείρισης. Δεν
υφίσταται διασταύρωση ευθυνών μεταξύ αυτών των
οργανισμών.
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει τη συνολική ευθύνη για τις
επενδυτικές δραστηριότητες και λοιπές λειτουργίες του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει την καθημερινή
διαχείριση κάθε Υπο-Κεφαλαίου σε ένα διαχειριστή
επενδύσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί την
εποπτική έγκριση και τον έλεγχο επί των διαχειριστών
επενδύσεων και των διαχειριστών υπο-επενδύσεων και
παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις, τις στρατηγικές
επένδυσης και το κόστος τους.

Τα Υπο-Κεφάλαια
Όλα τα Υπο-Κεφάλαια που περιγράφονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο είναι υπο-κεφάλαια του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Αυτά τα Υπο-Κεφάλαια χωρίζονται σε πέντε
κύριες ομάδες, τα Ομολογιακά Υπο-Κεφάλαια, τα
Μετοχικά Υπο-Κεφάλαια, τα Υπο-Κεφάλαια Απόλυτης
Απόδοσης, τα Υπο-Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων
Ενεργητικού (Multi-Asset) και τα Υπο-Κεφάλαια
Εμπορευμάτων.
Οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε ένα ή
περισσότερα Υπο-Κεφάλαια και να προσδιορίσουν την
έκθεση που εκείνοι προτιμούν κατά περιοχή ή/και κατά
κατηγορία ενεργητικού.
Οι συγκεκριμένοι επενδυτικοί στόχοι, στρατηγικές και
βασικοί κίνδυνοι κάθε Υπο-Κεφαλαίου περιγράφονται σε
αυτήν την ενότητα μαζί με άλλες πληροφορίες που ένας
πιθανός επενδυτής είναι πιθανόν να θέλει να γνωρίζει.
Επιπρόσθετα, όλα τα Υπο-Κεφάλαια υπόκεινται στις
γενικές επενδυτικές πολιτικές και περιορισμούς που
περιγράφονται στην τελευταία μεγάλη ενότητα αυτού του
εγγράφου με τίτλο «Κανονισμοί Διαχείρισης».
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να συστήσει πρόσθετα
Υπο-Κεφάλαια με επενδυτικούς στόχους που διαφέρουν σε
σχέση με εκείνους των υφιστάμενων Υπο-Κεφαλαίων και
πρόσθετες Κατηγορίες Μονάδων με χαρακτηριστικά που
διαφέρουν από εκείνα των υφιστάμενων Κατηγοριών. Με
τη δημιουργία νέων Υπο-Κεφαλαίων ή Κατηγοριών, το
Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερώνεται ή θα
συμπληρώνεται και θα εκδίδεται ένα έγγραφο βασικών
πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID).
Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία Διαχείρισης
και τον Διαχειριστή Επενδύσεων αρχίζουν από τη σελίδα
80.

Κατηγορίες Μονάδων
Σε κάθε Υπο-Κεφάλαιο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να
δημιουργεί και να εκδίδει διάφορες Κατηγορίες Μονάδων
με διάφορα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις επιλεξιμότητας
για τους επενδυτές. Κάθε Κατηγορία Μονάδων
αντιπροσωπεύει μια ανάλογη Μονάδα του υποκείμενου
χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου. Όλες οι αγορές,
μετατροπές και εξαγορές πραγματοποιούνται βάσει μιας
άγνωστης καθαρής αξίας ενεργητικού.
Οι Κατηγορίες Μονάδων που προσφέρονται επί του
παρόντος είναι:
A, A2, AT, B, C, D, E, E2, F, F2, G, G2, M, M2, P, P2, U, W,
W1 Μονάδες που είναι διαθέσιμες για όλους τους
επενδυτές. Οι απαιτήσεις ελάχιστης επένδυσης ή λοιπές
απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ενδεχομένως υπάρχουν
περιγράφονται στην ενότητα «Τα Υπο-Κεφάλαια».
H, I, I2, J, J2, R, R2, S, X Μονάδες που είναι διαθέσιμες για
τους επενδυτές που κάνουν αρχικές ελάχιστες επενδύσεις,
είτε απευθείας είτε μέσω ενός αντιπροσώπου, όπως
αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, ισχύουν επιπρόσθετες απαιτήσεις. Η Εταιρεία
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Διαχείρισης μπορεί να καταργήσει την απαίτηση ελάχιστης
επένδυσης για οποιαδήποτε από αυτές τις Κατηγορίες
Μονάδων.
Απαιτήσεις ελάχιστης επένδυσης Οι απαιτήσεις
ελάχιστης επένδυσης σε EUR (ή σε ποσό ισοδύναμης αξίας
σε άλλο νόμισμα) και οι λοιπές απαιτήσεις αυτών των
Κατηγοριών Μονάδων είναι:
Κατηγορία Η: 1 εκατομμύρια EUR.
Κατηγορίες I και I2: 10 εκατομμύρια EUR. Οι αγορές από
επενδυτές με έδρα την Ιταλία υπόκεινται στη λήψη
επιβεβαίωσης ως προς ικανοποίηση της Εταιρείας
Διαχείρισης ή των αντιπροσώπων της ότι οι μονάδες που
αγοράζονται δε θα αποτελούν υποκείμενη επένδυση
οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί τελικό αντικείμενο
συναλλαγής σε ένα κανάλι λιανικής διανομής.
Κατηγορίες J και J2: 30 εκατομμύρια EUR. Αν η αξία της
επένδυσης πέσει κάτω από αυτό το ποσό, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να μετατρέπει τις Μονάδες χωρίς
προμήθεια μετατροπής σε Μονάδες Κατηγορίας Ι και I2
αντίστοιχα του ίδιου Υπο-Κεφαλαίου και θα ειδοποιεί
αναλόγως τους επενδυτές. Οι αγορές μονάδων Κατηγορίας
J και J2 από επενδυτές με έδρα την Ιταλία υπόκεινται στη
λήψη επιβεβαίωσης ως προς ικανοποίηση της Εταιρείας
Διαχείρισης ή των αντιπροσώπων της ότι οι μονάδες που
αγοράζονται δε θα αποτελούν υποκείμενη επένδυση
οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο εν τέλει αποτελεί
αντικείμενο συναλλαγής σε ένα κανάλι λιανικής διανομής.
Κατηγορίες R και R2: Προορίζεται για διαμεσολαβητές ή
παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης μεμονωμένων
χαρτοφυλακίων που απαγορεύεται να λαμβάνουν
αντιπαροχές είτε βάσει σύμβασης είτε κατ' εφαρμογή της
Οδηγίας MiFID II ή ισοδύναμων κανόνων και κανονισμών.
Κατηγορία S: 10 εκατομμύρια EUR. Απαιτείται η
προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας Διαχείρισης. Οι
μονάδες που διακρατούνται χωρίς έγκριση θα
εξαγοράζονται. Οι προμήθειες διαχείρισης ή/και απόδοσης
που ορίζονται για τις Μονάδες Κατηγορίας J θα ισχύουν
για τις Μονάδες Κατηγορίας S 18 μήνες μετά την
ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου.
Πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, οι Μονάδες
Κατηγορίας S θα υπόκεινται σε προμήθειες που
συμφωνούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης και τους
σχετικούς επενδυτές και οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τις
προμήθειες διαχείρισης και/ή απόδοσης που ορίζονται για
τις Μονάδες Κατηγορίας J του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου.
Κατηγορία X: 25 εκατομμύρια EUR. Οι αγορές Μονάδων
Κατηγορίας Χ υπόκεινται στη λήψη επιβεβαίωσης ως προς
ικανοποίηση της Εταιρείας Διαχείρισης ή των
αντιπροσώπων της ότι οι μονάδες που αγοράζονται δε θα
αποτελούν υποκείμενη επένδυση οποιουδήποτε προϊόντος
αποτελεί τελικό αντικείμενο συναλλαγής με επενδυτές
λιανικής στην Ιταλία.
Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μονάδων
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να εκδίδει
αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μονάδων που έχουν
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σχεδιαστεί για να μειώνουν τις επιπτώσεις των μεταβολών
στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων ή
του κυρίαρχου νομίσματος του ενεργητικού ενός ΥποΚεφαλαίου και του Νομίσματος Συναλλαγής της
Κατηγορίας Μονάδων. Παρόλο που η αντιστάθμιση
κινδύνων επιδιώκει να μειώσει τον αντίκτυπο των
διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η
Εταιρεία Διαχείρισης δεν παρέχει καμία εγγύηση για την
πιθανή επιτυχία οποιασδήποτε δραστηριότητας
αντιστάθμισης. Κάθε αντισταθμισμένη Κατηγορία
Μονάδων επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα, τα κέρδη και τις
ζημίες που προκύπτουν σε συνδυασμό με αυτήν την
αντιστάθμιση κινδύνων.
Διαθεσιμότητα των Κατηγοριών Μονάδων
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Κατηγορίες Μονάδων σε όλα
τα Υπο-Κεφάλαια και μερικές Κατηγορίες Μονάδων και
Υπο-Κεφάλαια που είναι διαθέσιμα σε ορισμένες
δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε άλλες.
Για να δείτε ποιες Κατηγορίες Μονάδων είναι διαθέσιμες
για κάθε Υπο-Κεφάλαιο από την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και τα κύρια
χαρακτηριστικά κάθε Κατηγορίας Μονάδων, ανατρέξατε
στην περιγραφή κάθε Υπο-Κεφαλαίου στις ακόλουθες
σελίδες. Για τις πιο τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσιμες Κατηγορίες Μονάδων, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds ή ζητήστε έναν
κατάλογο χωρίς χρέωση από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Δομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων τύπου
Master-Feeder (κύριων-τροφοδοτικών)
Ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να λειτουργεί ως κύριο
αμοιβαίο κεφάλαιο.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Diversified Short-Term Bond
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα ευρύ
φάσμα ομολόγων επενδυτικού βαθμού που εκδίδονται από
εταιρείες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς
δημόσιους και υπερεθνικούς φορείς με βάση την
ευρωζώνη, καθώς και σε τίτλους διαχείρισης διαθεσίμων.
Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου θα είναι η μείωση του
επιτοκιακού κινδύνου του χαρτοφυλακίου μέσω της
χρήσης ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου, ομολόγων
βραχείας διάρκειας και τεχνικών αντιστάθμισης του
επιτοκιακού κινδύνου με χρήση χρηματοπιστωτικών
παραγώγων, όπως συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων ή
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Υπο-Κεφάλαιο
θα επιδιώκει να διατηρεί μια διάρκεια επιτοκίου μεταξύ -1
και +1.
Όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι και τα μέσα που σχετίζονται με
χρέος θα εκφράζονται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί
να επενδύει σε μέσα που δεν εκφράζονται σε ευρώ υπό την
προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο
αντισταθμίζεται κυρίως με τη μετατροπή σε ευρώ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 35% του
ενεργητικού του σε ομόλογα αξιολόγησης κατώτερης του
επενδυτικού βαθμού (εξαιρουμένων των τίτλων που δεν
έχουν αξιολογηθεί από διεθνή οργανισμό πιστωτικής
αξιολόγησης), έως 20% σε τίτλους που διασφαλίζονται με
στοιχεία ενεργητικού και έως 10% σε μετατρέψιμα
ομόλογα υπό αίρεση. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να έχει
σημαντική έκθεση σε τίτλους μειωμένης εξασφάλισης που
εκδίδονται κυρίως από εταιρίες με έδρα στην ευρωζώνη.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων.

Δείκτης αναφοράς
Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Ο
δείκτης Euro Short Term Rate λειτουργεί, εκ των υστέρων,
ως δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του Υποκεφαλαίου
και για τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων που
υπολογίζουν τις προμήθειες απόδοσης.. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη
αναφοράς.
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Επενδυτική διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά μια
ανάλυση των αγορών και την ανάλυση για μεμονωμένους
εκδότες ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει τα ομόλογα
που εμφανίζονται να έχουν υψηλότερη πιστοληπτική
ικανότητα σε σχέση με την πιστωτική αξιολόγηση που τους
έχει γίνει.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 1.000 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας Η.
Ελάχιστη επένδυση 50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας
Ε.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής
επένδυσης
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό αίρεση
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αντιστάθμισης
κινδύνων
Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού

•
•
•
•
•
•
•

•

Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Τίτλων που
διασφαλίζονται με
υποθήκες/ενεργητικό
Λειτουργικός
Ομολόγων μειωμένης
εξασφάλισης και
ομολόγων υψηλής
εξασφάλισης
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων
Απόλυτη Αξία σε Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 250%.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
εισόδου CDSC*
εξόδου
Κατηγορία (Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

1

Προμήθεια
Διαχείρισης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Α

5.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

15%

Ε

2.50%

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

15%

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.10%

Μηδέν

Μηδέν

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.35%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.30%

Μηδέν

Μηδέν

P

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.50%

Μηδέν

Μηδέν

R

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.30%

Μηδέν

Μηδέν

1

η

Με ισχύ μόνο από την 1 Ιανουαρίου 2017.

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Euro Short Term Rate
+ 100%.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Emerging Markets Bond 2024
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
ομολόγων που εκφράζονται σε νομίσματα χωρών μελών
του ΟΟΣΑ και εκδίδονται από εταιρείες, αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, υπερεθνικές και δημοτικές οντότητες που
έχουν τη βάση τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των
δραστηριοτήτων τους σε αναδυόμενες αγορές ή όπου ο
πιστωτικός κίνδυνος των ομολόγων συνδέεται με τις
αναδυόμενες αγορές, καθώς και σε μέσα διαχείρισης
διαθεσίμων με επιτοκιακή διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 12
μηνών.
Τα ομόλογα μπορεί να είναι επενδυτικού βαθμού ή
αξιολόγησης κατώτερης του επενδυτικού βαθμού.
Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μη εξαγοράσιμη
πριν από τη λήξη τους ομόλογα με ημερομηνία λήξης
μεταγενέστερης της Ημερομηνίας Λήξης του ΥποΚεφαλαίου. Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει
έως και το 20% του ενεργητικού του σε εξαγοράσιμα
ομόλογα με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερης της
Ημερομηνίας Λήξης, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη
ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πρόωρης
εξόφλησης είναι προγενέστερη της Ημερομηνίας Λήξης.
Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε
μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση έως και το 10% του
ενεργητικού του και σε εταιρικά υβριδικά ομόλογα έως και
το 20% του ενεργητικού του.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα,
ιδίως CDS, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις
συναλλάγματος, για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων,
για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και
προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία
ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων.
Το Υπο-Κεφάλαιο στόχο έχει την επίτευξη ευρείας
διαφοροποίησης έως την Ημερομηνία Λήξης.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.
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Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά μια
ανάλυση των αγορών και την ανάλυση για μεμονωμένους
εκδότες ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει τα ομόλογα
που εμφανίζονται να έχουν υψηλότερη πιστοληπτική
ικανότητα σε σχέση με την πιστωτική αξιολόγηση που τους
έχει γίνει.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi (UK) Limited.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR.
Ελάχιστη επένδυση 1.000 EUR.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 27 Φεβρουαρίου 2019
(ή νωρίτερα ή αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την
Εταιρεία Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 28 Φεβρουαρίου 2019 ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
Ημερομηνία λήξης 15 Οκτωβρίου 2024. (Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή κατά τη λήξη, ο διαχειριστής
επενδύσεων θα αρχίσει την ρευστοποίηση των επενδύσεων
του Υπο-κεφαλαίου εντός δύο εβδομάδων πριν από την
Ημερομηνία Λήξης).
Διαπραγμάτευση μονάδων Οι εντολές για εξαγορά
μονάδων θα διεκπεραιώνονται την τελευταία Εργάσιμη
Ημέρα κάθε μήνα και την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή, εάν οι

Τα Υπο-Κεφάλαια

εν λόγω ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, την επόμενη
ημέρα που είναι εργάσιμη), υπό την προϋπόθεση ότι η
εντολή λαμβάνεται πριν τις 18:00 ώρα Λουξεμβούργου
(Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) πέντε ή περισσότερες
Εργάσιμες Ημέρες πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Οι
μετατροπές σε ή από Μονάδες Κατηγορίας Α και Ε.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•

Συλλογικής επένδυσης •
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό αίρεση
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
•
Παραγώγων
Αναδυόμενων Αγορών •
•
•
•

•
•
•
•
•

Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού
Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
• Λειτουργικός
• Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Προσέγγιση της δέσμευσης

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
εισόδου CDSC*
εξόδου
Κατηγορία (Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διαχείρισης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Α

2.25%

Μηδέν

1.00%

1.00%

Μηδέν

15%

1

Ε

2.25%

Μηδέν

1.00%

1.00%

Μηδέν

15%

1

1

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 2,25% κατά την Περίοδο Απόδοσης.
Ο υπολογισμός της απόδοσης του Υπο-Κεφαλαίου δεν θα
γίνεται βάσει μιας συνολικής απόδοσης, δηλαδή ο
υπολογισμός της απόδοσης δεν θα περιλαμβάνει κάθε
διανομή ή άλλο εισόδημα, από το τέλος της περιόδου
συμμετοχής μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
Ανατρέξατε επίσης στις «Πρόσθετες πληροφορίες για τα
Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Emerging Markets Bond 2025
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
ομολόγων που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και
εκδίδονται από εταιρείες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,
υπερεθνικές και δημοτικές οντότητες που έχουν τη βάση
τους ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των
δραστηριοτήτων τους σε αναδυόμενες αγορές ή όπου ο
πιστωτικός κίνδυνος των ομολόγων συνδέεται με τις
αναδυόμενες αγορές, καθώς και σε μέσα διαχείρισης
διαθεσίμων με επιτοκιακή διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 12
μηνών. Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου μπορούν να
εκφράζονται επίσης σε άλλο νόμισμα κράτους μέλους του
ΟΟΣΑ.
Τα ομόλογα μπορεί να είναι επενδυτικού βαθμού ή
αξιολόγησης κατώτερης του επενδυτικού βαθμού.
Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μη εξαγοράσιμη
πριν από τη λήξη τους ομόλογα με ημερομηνία λήξης
μεταγενέστερης της Ημερομηνίας Λήξης του ΥποΚεφαλαίου. Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει
έως και το 20% του ενεργητικού του σε εξαγοράσιμα
ομόλογα με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερης της
Ημερομηνίας Λήξης, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη
ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πρόωρης
εξόφλησης είναι προγενέστερη της Ημερομηνίας Λήξης.
Το Υπο-κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε
μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση έως και το 10% του
ενεργητικού του και σε εταιρικά υβριδικά ομόλογα έως και
το 20% του ενεργητικού του.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα,
ιδίως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων,
δικαιώματα προαίρεσης,προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος, CDS και προθεσμιακές συμβάσεις
συναλλάγματος, για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων,
για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και
προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία
ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων.
Το Υπο-Κεφάλαιο στόχο έχει την επίτευξη ευρείας
διαφοροποίησης έως την Ημερομηνία Λήξης.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.
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Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά μια
ανάλυση των αγορών και την ανάλυση για μεμονωμένους
εκδότες ομολόγων προκειμένου να εντοπίσει τα ομόλογα
που εμφανίζονται να έχουν υψηλότερη πιστοληπτική
ικανότητα σε σχέση με την πιστωτική αξιολόγηση που τους
έχει γίνει.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi (UK) Limited.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR.
Ελάχιστη επένδυση 1.000 EUR.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 17 Ιουνίου 2019 (ή
νωρίτερα ή αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την
Εταιρεία Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 18 Ιουνίου 2019 ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
Ημερομηνία Λήξης 28 Φεβρουαρίου 2025. (Προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή κατά τη λήξη, ο
διαχειριστής επενδύσεων θα αρχίσει την ρευστοποίηση των
επενδύσεων του Υπο-κεφαλαίου εντός δύο εβδομάδων
πριν από την Ημερομηνία Λήξης).

Τα Υπο-Κεφάλαια

Διαπραγμάτευση μονάδων Οι εντολές για εξαγορά
μονάδων θα διεκπεραιώνονται την τελευταία Εργάσιμη
Ημέρα κάθε μήνα και την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή, εάν οι
εν λόγω ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, την επόμενη
ημέρα που είναι εργάσιμη), υπό την προϋπόθεση ότι η
εντολή λαμβάνεται πριν τις 18:00 ώρα Λουξεμβούργου
(Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) πέντε ή περισσότερες
Εργάσιμες Ημέρες πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Οι
μετατροπές σε ή από Μονάδες Κατηγορίας Α και Ε.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής
επένδυσης
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό
αίρεση
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αναδυόμενων
Αγορών

•

•
•
•
•
•
•
•

Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού
Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Προσέγγιση της
δέσμευσης

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση Προμήθεια
εισόδου
CDSC*
εξόδου
Διαχείρισης
Κατηγορία
(Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Α

2.25%

Μηδέν

1.00%

1.00%

Μηδέν

15%

1

Ε

2.25%

Μηδέν

1.00%

1.00%

Μηδέν

15%

1

1

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 2,25% κατά την Περίοδο Απόδοσης.Ο
υπολογισμός της απόδοσης του Υπο-Κεφαλαίου δεν θα
γίνεται βάσει μιας συνολικής απόδοσης, δηλαδή ο
υπολογισμός της απόδοσης δεν θα περιλαμβάνει κάθε
διανομή ή άλλο εισόδημα, από το τέλος της περιόδου
συμμετοχής μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υποκεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» στη σελίδα
58.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Euro Curve 7-10year
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη
διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ομόλογα που
εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, υπερεθνικές και δημοτικές οντότητες, με
εναπομείνασα διάρκεια μεταξύ 7 και 10 ετών.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Υπο-Κεφάλαιο
επιδιώκει μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην
παροχή αποδόσεων παρόμοιων με εκείνες ενός δείκτη
αναφοράς.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του JP Morgan GBI EMU 7-10 Index. Το ΥποΚεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του
δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υπο-Κεφάλαιο
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το
Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι
περιορισμένη ενώ, ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής επιδιώκει
να δημιουργήσει πλεονάζουσα απόδοση μέσω της
διαχείρισης συγκεκριμένων ξεχωριστών στρατηγικών
διαχείρισης.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
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Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
Διαχειριστής Επενδύσεων θα συνθέσει ένα χαρτοφυλάκιο
που διατηρεί ένα επίπεδο κινδύνου παρόμοιο με εκείνο του
δείκτη JP Morgan GBI EMU 7-10, με την ικανότητα
παροχής ενισχυμένης απόδοσης μέσω της χρήσης μιας
ξεχωριστής στρατηγικής διαχείρισης (overlay) που
περιλαμβάνει διαχείριση του κινδύνου και έχει σχεδιαστεί
για να αυξήσει τις αποδόσεις του Υποκεφαλαίου,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική απόκλιση από την
απόδοση του δείκτη. Συνήθως, η ξεχωριστή στρατηγική
διαχείρισης στοχεύει σε spread κρατικών τίτλων και
διαρκείας και επενδυτικές στρατηγικές που σχετίζονται με
τα επιτόκια και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διαφορές
τιμών μεταξύ των συσχετιζόμενων χρηματοπιστωτικών
μέσων ή μπορεί επίσης να βασίζεται στην κατεύθυνση που
ακολουθεί ένας συγκεκριμένος τίτλος

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία κεφάλαια
και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική εμπειρία στο
Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.
Νόμισμα βάσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αντιστάθμισης
κινδύνων

•
•
•
•
•

Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Τα Υπο-Κεφάλαια

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων
Βάσει υποχρεώσεων.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
εισόδου
CDSC*
εξόδου
Κατηγορία (Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διαχείρισης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Α

5.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

Μηδέν

Β

Μηδέν

4.00%1

Μηδέν

0.90%

1.50%

Μηδέν

C

Μηδέν

1.00%2

Μηδέν

0.90%

1.00%

Μηδέν

Ε

1.75%

Μηδέν

Μηδέν

1.05%

Μηδέν

Μηδέν

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.60%

Μηδέν

Μηδέν

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.55%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.40%

Μηδέν

Μηδέν

R

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.40%

Μηδέν

Μηδέν

1

Μειώνεται κάθε έτος και μηδενίζεται 4 έτη μετά την επένδυση.
2
Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Euro Curve 10+year
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά
τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ομόλογα
που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, υπερεθνικές και δημοτικές
οντότητες, με εναπομείνασα διάρκεια άνω των 10 ετών.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Υπο-Κεφάλαιο
επιδιώκει μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην
παροχή αποδόσεων παρόμοιων με εκείνες ενός δείκτη
αναφοράς.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του JP Morgan GBI EMU 10+ Yrs Index. Το ΥποΚεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του
δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υπο-Κεφάλαιο
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το
Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι
περιορισμένη, ενώ, ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής επιδιώκει
να δημιουργήσει πλεονάζουσα απόδοση μέσω της
διαχείρισης συγκεκριμένων ξεχωριστών στρατηγικών
διαχείρισης.

Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
Διαχειριστής Επενδύσεων θα συνθέσει ένα χαρτοφυλάκιο
που διατηρεί ένα επίπεδο κινδύνου παρόμοιο με εκείνο του
δείκτη JP Morgan GBI EMU 10+, με την ικανότητα
παροχής ενισχυμένης απόδοσης μέσω της χρήσης μιας
ξεχωριστής στρατηγικής διαχείρισης (overlay) που
περιλαμβάνει διαχείριση του κινδύνου και έχει σχεδιαστεί
για να αυξήσει τις αποδόσεις του Υπο-Κεφαλαίου,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική απόκλιση από την
απόδοση του δείκτη. Συνήθως, η ξεχωριστή στρατηγική
διαχείρισης στοχεύει σε spread κρατικών τίτλων και
διαρκείας και επενδυτικές στρατηγικές που σχετίζονται με
τα επιτόκια και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διαφορές
τιμών μεταξύ των συσχετιζόμενων χρηματοπιστωτικών
μέσων ή μπορεί επίσης να βασίζεται στην κατεύθυνση που
ακολουθεί ένας συγκεκριμένος τίτλος.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.
Νόμισμα βάσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Επενδυτική διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
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Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αντιστάθμισης
κινδύνων

•
•
•
•
•

Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Τα Υπο-Κεφάλαια

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων
Βάσει υποχρεώσεων.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
εισόδου
CDSC*
εξόδου
Κατηγορία
(Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διαχείρισης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Α

5.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

Μηδέν

Β

Μηδέν

4.00%

1

Μηδέν

0.90%

1.50%

Μηδέν

C

Μηδέν

1.00%

2

Μηδέν

0.90%

1.00%

Μηδέν

Ε

1.75%

Μηδέν

Μηδέν

1.05%

Μηδέν

Μηδέν

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.60%

Μηδέν

Μηδέν

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.55%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.40%

Μηδέν

Μηδέν

R

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.40%

Μηδέν

Μηδέν

1

Μειώνεται κάθε έτος και μηδενίζεται 4 έτη μετά την επένδυση.
2
Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Global High Yield Opportunities 2025
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα ευρύ
φάσμα του παρακάτω χρέους και μέσων συναφών με χρέος
Επενδυτικού Βαθμού που εκφράζονται σε νόμισμα
κράτους μέλους του ΟΟΣΑ και εκδίδονται από εταιρείες,
κυβερνήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς
δημόσιους ή υπερεθνικούς φορείς, καθώς και σε μέσα
χρηματαγοράς.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε χρέος και
μέσα συναφή με χρέος Επενδυτικού Βαθμού που
εκφράζονται σε ευρώ, δολάριο ΗΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο
νόμισμα. Το Υπο-Κεφάλαιο έχει μέγιστη ευελιξία ώστε να
επενδύει σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων και σε οποιαδήποτε
γεωγραφική περιοχή περιλαμβανομένων των Αναδυόμενων
Αγορών.
Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να
περιλαμβάνουν, όλως ενδεικτικά, ομόλογα μειωμένης
εξασφάλισης, ομόλογα υψηλής εξασφάλισης,
προνομιούχους τίτλους, ομόλογα αόριστης διάρκειας και
μετατρέψιμους τίτλους, όπως εταιρικά υβριδικά ομόλογα
(μέχρι το 20% του ενεργητικού του) και μετατρέψιμα
ομόλογα υπό αίρεση (μέχρι το 10% του ενεργητικού του).
Η ημερομηνία λήξης ή πρόωρης εξόφλησης των ομολόγων
θα είναι σε γενικές γραμμές συμβατή με την ημερομηνία
λήξης του Υπο-Κεφαλαίου. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει έως και το 20% του ενεργητικού του σε
εξαγοράσιμα ομόλογα με ημερομηνία λήξης
μεταγενέστερης της Ημερομηνίας Λήξης, με την
προϋπόθεση ότι η πρώτη ημερομηνία άσκησης του
δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης είναι προγενέστερη της
Ημερομηνίας Λήξης του.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα, ιδίως
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων,
δικαιώματα προαίρεσης,προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος, CDS και προθεσμιακές συμβάσεις
συναλλάγματος, για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων,
για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία
ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων και για την εφαρμογή
συνθετικών θέσων πώλησης.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο στόχο έχει την επίτευξη ευρείας
διαφοροποίησης έως την Ημερομηνία Λήξης.
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Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά μια
γενικότερη ανάλυση των αγορών και την ανάλυση για
μεμονωμένους εκδότες ομολόγων προκειμένου να
εντοπίσει τα ομόλογα που εμφανίζονται να έχουν
υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με την
πιστωτική αξιολόγηση που τους έχει γίνει και προσφέρουν
προοπτικές ελκυστικού εισοδήματος έως την Ημερομηνία
Λήξης του Υποκεφαλαίου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Pioneer Asset
Management, Inc. (Boston)
Τιμή αρχικής συμμετοχής 50 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας A, ΑΤ και R, 5 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας B και E, 1,000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας I και J.
Ελάχιστη επένδυση 1,000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας A, ΑΤ, B, E και R, 10,000,000 EUR για τις
Μονάδες Κατηγορίας I, 30,000,000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας J.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Τελευταία ημερομηνία επένδυσης: 26 Σεπτεμβρίου
2019, 12:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 27 Σεπτεμβρίου 2019 (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2025. (Προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή κατά τη λήξη, ο
διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να αρχίσει την
ρευστοποίηση των επενδύσεων του Υπο-κεφαλαίου εντός
δύο εβδομάδων πριν από την Ημερομηνία Λήξης).
Διαπραγμάτευση μονάδων Οι εντολές για εξαγορά
μονάδων θα διεκπεραιώνονται την τελευταία Εργάσιμη
Ημέρα κάθε μήνα και την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή, εάν οι
εν λόγω ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, την επόμενη
ημέρα που είναι εργάσιμη), υπό την προϋπόθεση ότι η
εντολή λαμβάνεται πριν τις 18:00 ώρα Λουξεμβούργου
(Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) πέντε ή περισσότερες
Εργάσιμες Ημέρες πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Οι
μετατροπές σε ή από Μονάδες Κατηγορίας A, ΑΤ, B, E, I,
J και R δεν είναι δυνατές, με εξαίρεση την περίοδο δύο (2)
μηνών πριν από την Ημερομηνία λήξης του ΥποΚεφαλαίου, όταν επιτρέπονται και διεκπεραιώνονται
μετατροπές την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα κάθε μήνα και
την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή, εάν οι εν λόγω ημέρες δεν
είναι Εργάσιμες Ημέρες, την επόμενη εργάσιμη ημέρα),
υπό την προϋπόθεση ότι η εντολή λαμβάνεται πριν τις
18:00 ώρα Λουξεμβούργου (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
πέντε ή περισσότερες Εργάσιμες Ημέρες πριν από την εν
λόγω ημερομηνία.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό αίρεση
Μετατρέψιμων και
προνομιούχων τίτλων
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αναδυόμενων Αγορών
Αντιστάθμισης
κινδύνων

•

•
•
•
•
•
•
•

Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού
Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Θέσεων πώλησης
(short)
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 175%.
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Προμήθειες
Επιβάρυνση
εισόδου
Κατηγορία (Μέγ.)

Α
AT

2.00%
2

CDSC*
(Μέγ.)

Μηδέν

Προμήθεια
Επιβάρυνση Διαχείρισης
εξόδου (Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

1.00%

1

1.20%

Μηδέν

Μηδέν

3.00%

Μηδέν

1.00%

1

1.20%

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

Έτος 1:
2.20%

1.00%

1

1.20%

Μηδέν

15%

2

3

Έτος 2:
1.65%

Β

Έτος 3:
1.10%
Έτος 4:
0.55%

Ε

2.00%

Μηδέν

1.00%

1

1.00%

Μηδέν

15%

I

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

1

0.50%

Μηδέν

Μηδέν

J

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

1

0.50%

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

1

0.60%

Μηδέν

Μηδέν

R

Μηδέν

Μηδέν

1

Πληρωτέα στο Υπο-Κεφάλαιο σε περίπτωση που ένας Κάτοχος Μονάδων εξαγοράζει
μονάδες πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
2

Διανομή κατηγορίας μονάδων μόνο.

3

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 2.00% κατά την Περίοδο Απόδοσης.
Ο υπολογισμός της απόδοσης του Υπο-Κεφαλαίου δεν θα
γίνεται βάσει μιας συνολικής απόδοσης, δηλαδή ο
υπολογισμός της απόδοσης δεν θα περιλαμβάνει κάθε
διανομή ή άλλο εισόδημα, από το τέλος της περιόδου
συμμετοχής μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
Ανατρέξτε επίσης στις «Πρόσθετες πληροφορίες για τα
Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

SBI FM India Bond
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση
εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά ομόλογα,
εταιρικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται
από την κυβέρνηση της Ινδίας, κρατικές κυβερνήσεις της
Ινδίας ή φορείς και εταιρείες τους που έχουν συσταθεί ή
εδρεύουν στην Ινδία. Τα στοιχεία ενεργητικού του ΥποΚεφαλαίου μπορεί να είναι εκφρασμένα σε Ρουπία Ινδίας,
καθώς και σε οποιοδήποτε νόμισμα κράτους μέλους του
ΟΟΣΑ. Η επένδυση σε ινδικά ομόλογα μπορεί κατά
καιρούς να περιορίζεται από την εγχώρια ρύθμιση της
Ινδίας και ως εκ τούτου το Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να
έχει σημαντική έκθεση σε επενδύσεις εκφρασμένες σε
δολάρια ΗΠΑ που εκδίδονται από φορείς εκτός Ινδίας.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το ΥποΚεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα ομόλογα ή
μέσα χρηματαγοράς και έως και το 10% των περιουσιακών
του στοιχείων σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση
κινδύνων και την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και
επιδιώκει υπεραπόδοση έναντι (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) του JPM GBI-EM Broad India Sub-Index. Το
Υπο-Κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υπο-Κεφάλαιο
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το
Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.

Επενδυτική διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο Διαχειριστής επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει μια
συνδυαστική προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση
και από τη βάση προς την κορυφή για τη δόμηση του
χαρτοφυλακίου προκειμένου να επιτύχει συσσώρευση
εσόδων και αύξηση κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής
επενδύσεων μπορεί να βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις
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συνδυάζοντας έκθεση σε Ρούπια Ινδίας, επιτόκια και
πιστωτικά spreads, και διατηρώντας παράλληλα ένα
υψηλό επίπεδο ρευστότητας.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία
στις επενδύσεις σε Υπο-Κεφάλαια ή παρόμοια
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Νόμισμα βάσης/νόμισμα προμήθειας απόδοσης USD
(δολάριο ΗΠΑ).
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Singapore Ltd.
Σύμβουλος επενδύσεων SBI Funds Management Private
Limited.
Διαπραγμάτευση μονάδων
Μπορείτε να δώσετε εντολή για αγορά, μετατροπή ή
εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα στην
Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 18:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης μιας
Εργάσιμης Ημέρας θα διεκπεραιώνονται στην ΚΑΕ της
επόμενης Ημέρας Αποτίμησης. Δεν θα υπάρχει ΚΑΕ όταν η
ημερομηνία της ΚΑΕ είναι δημόσια αργία στο
Λουξεμβούργο ή στην Ινδία. Οι εντολές που λαμβάνονται
ημέρα που προηγείται μιας ημέρας κατά την οποία η ΚΑΕ
δεν υπολογίζεται, θα εκτελούνται στην αμέσως επόμενη
διαθέσιμη ΚΑΕ.

Κύριοι κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.

Τα Υπο-Κεφάλαια

•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Κίνδυνος χώρας – Ινδία
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Υπό αναίρεση
Νομισματικός
Παραγώγων

•
•
•
•
•
•
•

Αναδυόμενων αγορών
Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκίου
Νομικός
Αγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Προσέγγιση της δέσμευσης.

A

4.50%

Καμία

Καμία

1.10%

Καμία

20%

Β

Καμία

4.00%1

Καμία

1.10%

1.00%

Καμία

C

Καμία

1.00%2

Καμία

1.10%

1.00%

Καμία

E

4.00%

Καμία

Καμία

1.05%

Καμία

F

Καμία

Καμία

Καμία

1.70%

Καμία

G

3.00%

Καμία

Καμία

1.20%

H

Καμία

Καμία

Καμία

I

Καμία

Καμία

Καμία

J

Καμία

Καμία

M

Καμία

Καμία

P

Καμία

R

Προμήθεια
διαχείρισης (μέγ.)

Κατηγορία
μονάδων*

Προμήθεια
απόδοσης (μέγ.)

Προμήθεια
διανομής (μέγ.)

Προμήθεια
διαχείρισης (μέγ.)

Χρέωση εξόδου
(μέγ.)

CDSC (μέγ.)

Χρέωση εισόδου
(μέγ.)

Κατηγορία

Προμήθειες

A2

1.30%

20%

E2

1.20%

20%

F2

1.85%

0.20%

20%

G2

1.35%

0.40%

Καμία

Καμία

0.50%

Καμία

20%

I2

0.60%

Καμία

0.50%

Καμία

20%

J2

0.60%

Καμία

0.50%

Καμία

20%

M2

0.55%

Καμία

Καμία

0.80%

Καμία

20%

P2

0.90%

Καμία

Καμία

Καμία

0.70%

Καμία

20%

R2

0.80%

T

Καμία

2.00%3

Καμία

1.10%

1.00%

Καμία

U

Καμία

3.00%4

Καμία

1.10%

1.00%

Καμία

*Οι κατηγορίες μονάδων A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 και R2 δεν
έχουν προμήθειες απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των
προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης παραμένουν όπως εμφανίζονται
στην αντίστοιχη κατηγορίες μονάδων A, E, F, G, I, J, M, P και R.
1
Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας το μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση.
2
Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.
3
Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας το μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση.
4
Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας το μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης: JPM GBI-EM
Broad India Sub-Index.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

High Potential Bond
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που
προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8
του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
τίτλων μειωμένης εξασφάλισης από εταιρικούς εκδότες σε
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων
αγορών, εκφρασμένων σε οποιοδήποτε νόμισμα.
Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ομόλογα μειωμένης
εξασφάλισης, ομόλογα υψηλής εξασφάλισης,
προνομιούχους τίτλους, ομόλογα αόριστης διάρκειας και
μετατρέψιμους τίτλους, όπως εταιρικά υβριδικά ομόλογα
(μέχρι το 50% του ενεργητικού του) και μετατρέψιμα
ομόλογα υπό αίρεση (μέχρι το 20% του ενεργητικού του).
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε χρέος και
μέσα συνδεδεμένα με χρέος που εκφράζονται σε
οποιοδήποτε νόμισμα και εκδίδονται από οποιαδήποτε
κυβέρνηση ή υπερεθνικούς οργανισμούς, τοπικές αρχές και
διεθνείς δημόσιους φορείς, καθώς και σε μέσα
χρηματαγοράς και μετρητά.
Το Υπο-Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ομόλογα
επενδυτικού βαθμού ή μειωμένου επενδυτικού βαθμού.
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές,
το Υπο-Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του 15% ICE BofA Contingent Capital Index, 25%
ICE BofA Euro Subordinated Financial Index, 20% ICE
BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 20%
ICE BofA BB-B Global High Yield Index, 20% ICE BofA
Emerging Markets Corporate Plus Index. Το ΥποΚεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του
δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υπο-Κεφάλαιο
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το
Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης
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από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.
Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεικτών της αγοράς, οι
οποίοι δεν αξιολογούν ούτε περιλαμβάνουν συνιστώσες
ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για
αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το
Υπο-Κεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη
αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η ομάδα επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις
οικονομικές τάσεις (top-down) για να εντοπίσει τις
γεωγραφικές περιοχές και τους τομείς που είναι πιθανόν να
προσφέρουν την καλύτερη απόδοση σταθμισμένη κατά τον
κίνδυνο. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί
τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών,
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να
επιλέξει εκδότες και τίτλους (bottom-up) και να
διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από
εκείνη του δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της
αξιολόγησης ESG του Υπο-Κεφαλαίου και του Δείκτη
αναφοράς, η επίδοση ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη
μέση επίδοση ενός τίτλου με τον κλάδο του εκδότη του
τίτλου, σε σχέση με καθένα από τα τρία ESG
χαρακτηριστικά. Η επιλογή τίτλων μέσω της μεθοδολογίας
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες
δυσμενείς συνέπειες των επενδυτικών αποφάσεων για τους
Συντελεστές Βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του ΥποΚεφαλαίου.
Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το
Υποκεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
υπό την έννοια του άρθρου 6 του Κανονισμού για την
ταξινομία και μπορεί να επενδύει εν μέρει σε οικονομικές
δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν σε έναν ή
περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται
στο Άρθρο 9 του Κανονισμού για την ταξινομία.
Αν και το Υποκεφάλαιο μπορεί ήδη να διατηρεί επενδύσεις
σε οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως
βιώσιμες δραστηριότητες, χωρίς να δεσμεύεται επί του
παρόντος σε ελάχιστη αναλογία, η Εταιρία Διαχείρισης
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια γνωστοποίησης της
αναλογίας επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες το
συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος των

Τα Υπο-Κεφάλαια

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με το
περιεχόμενο και την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων
σύμφωνα με τα Άρθρα 8(4), 9(6) και 11(5) του SFDR,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό για την ταξινομία

•
•
•

Παρά τα ανωτέρω, η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν
σοβαρά»ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις του
υποκεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένοντος τμήματος
του παρόντος υποκεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου

Κύριοι κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
για περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής
επένδυσης
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό
αίρεση
Εταιρικών
υβριδικών
ομολόγων
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων

•
•
•
•
•
•

Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Ομολόγων
μειωμένης
εξασφάλισης
και ομολόγων
υψηλής
εξασφάλισης
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•
•

Κίνδυνος
βιώσιμης
επένδυσης
Ομολόγων
αόριστης
διάρκειας

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Σχετική Αξία σε Κίνδυνο
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς σε σχέση με τους κινδύνους
15% ICE BofA Contingent Capital Index, 25% ICE BofA
Euro Subordinated Financial Index, 20% ICE BofA Global
Hybrid Non-Financial Corporate Index, 20% ICE BofA
BB-B Global High Yield Index, 20% ICE BofA Emerging
Markets Corporate Plus Index
Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 300%

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την
ταξινομία και το παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση - Κανονισμός για την
ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου.

CDSC (μέγ.)

Χρέωση
εξόδου (μέγ.)

Προμήθεια
διαχείρισης
(μέγ.)

Προμήθεια
διανομής
(μέγ.)

Προμήθεια
απόδοσης
(μέγ.)

Χρέωση
εισόδου (μέγ.)

Προμήθειες

A

4.50%

Μηδέν

Μηδέν

1.40%

Μηδέν

Μηδέν

E

2.50%

Μηδέν

Μηδέν

1.20%

Μηδέν

Μηδέν

G

2.50%

Μηδέν

Μηδέν

1.20%

0.20%

Μηδέν

H

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.65%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.65%

Μηδέν

Μηδέν

Κατηγορία

Συνιστάται γιαιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία
στις επενδύσεις σε Υπο-Κεφάλαια ή παρόμοια
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης: 3 έτη.
Βασικό νόμισμα EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi (UK) Ltd.
Ελάχιστη επένδυση EUR 50 για τις Μονάδες Κατηγορίας
Α και G, EUR 25.000 για τις Μονάδες Κατηγορίας Ε.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε
Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Αναδυόμενων
Αγορών
Αντιστάθμισης
κινδύνων
Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση
κατώτερη του
επενδυτικού
βαθμού

Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

European Equity Optimal Volatility
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω της επίτευξης αποδόσεων
αλλά με μικρότερη αστάθεια κατά τη συνιστώμενη περίοδο
διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών οι
οποίες έχουν την έδρα τους ή το μεγαλύτερο μέρος των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα
για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει σε δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακές
συμβάσεις και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος.
Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου θα είναι
επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να καλύπτουν
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις πώλησής του.

Δείκτης αναφοράς
Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.
Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.Ο
διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει δύο ξεχωριστές
στρατηγικές προκειμένου να επιτύχει μακροπρόθεσμη
αύξηση ελέγχοντας τα επίπεδα μεταβλητότητας. Πρώτον,
δημιουργεί ένα ενεργώς διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο
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εφαρμόζοντας μία διαδικασία έρευνας «από τη βάση προς
την κορυφή». Δεύτερον, επιδιώκει την εφαρμογή μίας
συνδυαστικής στρατηγικής από την κορυφή προς τη
βάση/από τη βάση προς την κορυφή, με στόχο την
αναπροσαρμογή των καθαρών θέσεων 'long' του
χαρτοφυλακίου, των κλάδων, των αγορών ή των κινητών
αξιών που το αποτελούν και, κατά συνέπεια, την
αναπροσαρμογή της μεταβλητότητας του Υπο-Κεφαλαίου.
Η στρατηγική αυτή θα εκμεταλλεύεται τις διαφορές των
τιμών με βάση την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει μια
συγκεκριμένη αγορά, καθώς επίσης και με βάση τις
αλλαγές στην αναμενόμενη μεταβλητότητα του
υποκείμενου μέσου. Η κατανομή προσδιορίζεται βάσει
μιας προηγμένης διαδικασίας που αξιολογεί διαρκώς τον
κίνδυνο και τις επιδόσεις του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
• Χαρακτηρίζεται ως μετοχικό Υπο-Κεφάλαιο για
φορολογικούς λόγους στη Γερμανία.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.
Νόμισμα βάσης/νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•

Συλλογικής
επένδυσης
Συγκέντρωσης
Παραγώγων
(εκτενής χρήση)

•
•
•
•

Μετοχικός
Αγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο

Τα Υπο-Κεφάλαια

Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 350%.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
εισόδου
Κατηγορία (Μέγ.)

Α

5.00%

CDSC*
(Μέγ.)

Επιβάρυνση
εξόδου
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διαχείρισης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Μηδέν

Μηδέν

1.50%

Μηδέν

15%

Μηδέν

1.50%

1.00%

15%

Μηδέν

1.50%

1.00%

15%

Β

Μηδέν

4.00%

1

C

Μηδέν

1.00%

2

D

3.00%

Μηδέν

Μηδέν

1.50%

1.00%

15%

Ε

4.75%

Μηδέν

Καμία

1.50%

Μηδέν

Μηδέν

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

2.25%

Μηδέν

15%

G

3.00%

Μηδέν

Μηδέν

1.50%

0.50%

Μηδέν

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.80%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

Μηδέν

J

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

Μηδέν

R

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.75%

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.50%

1.00%

15%

U

Μηδέν

3.00%

3

1

Μειώνεται κάθε έτος και μηδενίζεται 4 έτη μετά την επένδυση.
2
Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.
3
Μειώνεται κάθε έτος και μηδενίζεται 3 έτη μετά την επένδυση.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Absolute Return Multi-Strategy Control
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις
συνθήκες αγοράς κατά τη συνιστώμενη περίοδο
διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
μετοχών και ομολόγων οποιουδήποτε είδους, από
οποιουδήποτε είδους εκδότη ανά την υφήλιο,
συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 30% του
ενεργητικού του σε μετοχές, έως το 10% σε μετατρέψιμα
ομόλογα και έως το 10% σε μετατρέψιμα ομόλογα υπό
αίρεση. Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου θα εκφράζονται
κυρίως σε ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα, δολάριο
ΗΠΑ ή γιεν Ιαπωνίας.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα
για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει σε βραχυμεσοπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου
θα είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να
καλύπτουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις
πώλησής του.

Δείκτης αναφοράς
Το Υποκεφάλαιο βρίσκεται υπό ενεργή διαχείριση. Ο
δείκτης Euro Short Term Rate λειτουργεί, εκ των υστέρων,
ως δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του Υποκεφαλαίου
και για τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων που
υπολογίζουν τις προμήθειες απόδοσης. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
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Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
διαχειριστής επενδύσεων αρχικά δημιουργεί ένα
χαρτοφυλάκιο που βασίζεται σε μια μακροοικονομική
στρατηγική για την παροχή απόδοσης που δεν συσχετίζεται
με οποιαδήποτε αγορά και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια
ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy) με
διαχείριση του κινδύνου που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την
αύξηση των αποδόσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη μακροοικονομική
στρατηγική αποτελείται από κάθε είδους μετοχές και
ομόλογα από κάθε είδος εκδοτών ανά την υφήλιο και η
κατανομή ενεργητικού καθώς και οι τοποθετήσεις long ή
short βασίζονται σε μακροοικονομικά, θεματικά και
περιφερειακά σενάρια.
Η ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy)
στοχεύει κυρίως στα επιτόκια, τον πιστωτικό κίνδυνο, τις
μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα, τα νομίσματα, τη διάρκεια
και τα εμπορεύματα. Η στρατηγική αυτή θα
εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην τιμή μεταξύ
συσχετιζόμενων χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά θα
λειτουργεί και με βάση την κατεύθυνση ενός
συγκεκριμένου τίτλου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi SGR S.p.A., Milan.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε
Εργάσιμη Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Μετατρέψιμων ομολόγων
υπό αίρεση
Μετατρέψιμων και
προνομιούχων τίτλων
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων (εκτενής
χρήση)
Αναδυόμενων Αγορών
Μετοχικός

•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκιακός
Μόχλευση
Ρευστότητας
Αγοράς
Λειτουργικός
Θέσεων πώλησης
(short)
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 750%.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

Επιβάρυνση Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Α

5.00%

Μηδέν

Μηδέν

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

0.90%

Μηδέν

15%

Ε

1.75%

Μηδέν

Μηδέν

0.90%

Μηδέν

15%

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.50%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.45%

Μηδέν

15%

R

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.60%

Μηδέν

15%

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Euro Short
Term Rate.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Saving Box I
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης κατά τη
συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
μετοχών και ομολόγων οποιουδήποτε είδους, από
οποιουδήποτε είδους εκδότη ανά την υφήλιο,
συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 50% του
ενεργητικού του σε μετοχές (πέραν των επενδύσεων μέσω
ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ) και έως το 25% σε μετατρέψιμα
ομόλογα. Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου θα
εκφράζονται κυρίως σε ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα,
δολάριο ΗΠΑ ή γιεν Ιαπωνίας.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα
για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει σε βραχυμεσοπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου
θα είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να
καλύπτουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις
πώλησής του.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο θα
υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με την ίδια πολιτική που
αναφέρεται πιο πάνω αλλά με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα και χωρίς ο στόχος του να συνδέεται με
ημερομηνία λήξης.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
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Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
διαχειριστής επενδύσεων δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο
που βασίζεται σε μια μακροοικονομική στρατηγική για την
παροχή απόδοσης που δεν συσχετίζεται με οποιαδήποτε
αγορά και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή
στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy) με διαχείριση
του κινδύνου που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση
των αποδόσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη μακροοικονομική
στρατηγική αποτελείται από κάθε είδους μετοχές και
ομόλογα από κάθε είδος εκδοτών ανά την υφήλιο και η
κατανομή ενεργητικού καθώς και οι τοποθετήσεις long ή
short βασίζονται σε μακροοικονομικά, θεματικά και
περιφερειακά σενάρια.
Η ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy)
στοχεύει κυρίως στα επιτόκια, τον πιστωτικό κίνδυνο, τις
μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα, τα νομίσματα, τη διάρκεια
και τα εμπορεύματα. Η στρατηγική αυτή θα
εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην τιμή μεταξύ
συσχετιζόμενων χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά θα
λειτουργεί και με βάση την κατεύθυνση ενός
συγκεκριμένου τίτλου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
•
Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
•
Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
•
Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο
ενδείκνυται για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi SGR S.p.A., Milan.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας U.
Ελάχιστη επένδυση 150.000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 100 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας U.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 28 Ιουνίου 2016 (ή
νωρίτερα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 29 Ιουνίου 2016.
Ημερομηνία λήξης 28 Ιουνίου 2019.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη
Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•

Συλλογικής
• Μετοχικός
επένδυσης
• Αντιστάθμισης
• Επενδύσεων που
κινδύνων
σχετίζονται με
• Επιτοκιακός
εμπορεύματα
• Μόχλευση
• Μετατρέψιμων και
• Ρευστότητας
προνομιούχων τίτλων • Αγοράς
• Αντισυμβαλλόμενου
• Λειτουργικός
• Πιστωτικός
• Θέσεων πώλησης
• Νομισματικός
(short)
• Παραγώγων (εκτενής • Κίνδυνος βιώσιμης
χρήση)
επένδυσης
• Αναδυόμενων
Αγορών
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 750%.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

Επιβάρυνση Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Ε

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

U

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

0.50%

Μηδέν

15%

1

0.60%

Μηδέν

15%

1

1

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης. Δεν εφαρμόζονται προμήθειες απόδοσης
μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 1,50% κατά την Περίοδο Απόδοσης.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υποκεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Saving Box II
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης κατά τη
συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
μετοχών και ομολόγων οποιουδήποτε είδους, από
οποιουδήποτε είδους εκδότη ανά την υφήλιο,
συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του
ενεργητικού του σε μετοχές (πέραν των επενδύσεων μέσω
ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ) και έως το 10% σε μετατρέψιμα
ομόλογα. Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου θα
εκφράζονται κυρίως σε ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα,
δολάριο ΗΠΑ ή γιεν Ιαπωνίας.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα
για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει σε βραχυμεσοπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου
θα είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να
καλύπτουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις
πώλησής του.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο θα
υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με την ίδια πολιτική που
αναφέρεται πιο πάνω αλλά με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα και χωρίς ο στόχος του να συνδέεται με
ημερομηνία λήξης.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
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Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο
που βασίζεται σε μια μακροοικονομική στρατηγική για την
παροχή απόδοσης που δεν συσχετίζεται με οποιαδήποτε
αγορά και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή
στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy) με διαχείριση
του κινδύνου που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση
των αποδόσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη μακροοικονομική
στρατηγική αποτελείται από κάθε είδους μετοχές και
ομόλογα από κάθε είδος εκδοτών ανά την υφήλιο και η
κατανομή ενεργητικού καθώς και οι τοποθετήσεις long ή
short βασίζονται σε μακροοικονομικά, θεματικά και
περιφερειακά σενάρια.
Η ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy)
στοχεύει κυρίως στα επιτόκια, τον πιστωτικό κίνδυνο, τις
μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα, τα νομίσματα, τη διάρκεια
και τα εμπορεύματα. Η στρατηγική αυτή θα
εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην τιμή μεταξύ
συσχετιζόμενων χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά θα
λειτουργεί και με βάση την κατεύθυνση ενός
συγκεκριμένου τίτλου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
•
Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
•
Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
•
Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο
ενδείκνυται για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi SGR S.p.A., Milan.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας U.
Ελάχιστη επένδυση 150.000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 100 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας U.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 28 Σεπτεμβρίου 2016
(ή νωρίτερα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 29 Σεπτεμβρίου 2016.
Ημερομηνία λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη
Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
• Συλλογικής επένδυσης • Μετοχικός
• Επενδύσεων που
• Αντιστάθμισης κινδύνων
σχετίζονται με
• Επιτοκιακός
εμπορεύματα
• Μόχλευση
• Μετατρέψιμων και
• Ρευστότητας
προνομιούχων τίτλων • Αγοράς
• Αντισυμβαλλόμενου
• Λειτουργικός
• Πιστωτικός
• Θέσεων πώλησης (short)
• Νομισματικός
• Κίνδυνος βιώσιμης
• Παραγώγων (εκτενής
επένδυσης
χρήση)
• Αναδυόμενων Αγορών
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 750%.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
εισόδου
Κατηγορία
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

Επιβάρυνση Προμήθεια Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης Διανομής
(Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Ε

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.45%

Μηδέν

15%

1

U

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.50%

Μηδέν

15%

1

1

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης. Δεν εφαρμόζονται προμήθειες απόδοσης
μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 2,50% κατά την Περίοδο Απόδοσης.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υποκεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Saving Box III
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης κατά τη
συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
μετοχών και ομολόγων οποιουδήποτε είδους, από
οποιουδήποτε είδους εκδότη ανά την υφήλιο,
συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του
ενεργητικού του σε μετοχές (πέραν των επενδύσεων μέσω
ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ) και έως το 10% σε μετατρέψιμα
ομόλογα. Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου θα
εκφράζονται κυρίως σε ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα,
δολάριο ΗΠΑ ή γιεν Ιαπωνίας.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα παράγωγα
για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει σε βραχυμεσοπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου
θα είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να
καλύπτουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις
πώλησής του.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο θα
υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με την ίδια πολιτική που
αναφέρεται πιο πάνω αλλά με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα και χωρίς ο στόχος του να συνδέεται με
ημερομηνία λήξης..

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
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του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο
που βασίζεται σε μια μακροοικονομική στρατηγική για την
παροχή απόδοσης που δεν συσχετίζεται με οποιαδήποτε
αγορά και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή
στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy) με διαχείριση
του κινδύνου που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση
των αποδόσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη μακροοικονομική
στρατηγική αποτελείται από κάθε είδους μετοχές και
ομόλογα από κάθε είδος εκδοτών ανά την υφήλιο και η
κατανομή ενεργητικού καθώς και οι τοποθετήσεις long ή
short βασίζονται σε μακροοικονομικά, θεματικά και
περιφερειακά σενάρια.
Η ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης (overlay strategy)
στοχεύει κυρίως στα επιτόκια, τον πιστωτικό κίνδυνο, τις
μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα, τα νομίσματα, τη διάρκεια
και τα εμπορεύματα. Η στρατηγική αυτή θα
εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην τιμή μεταξύ
συσχετιζόμενων χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά θα
λειτουργεί και με βάση την κατεύθυνση ενός
συγκεκριμένου τίτλου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
•
Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
•
Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
•
Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.
Μετά την Ημερομηνία Λήξης, το Υπο-Κεφάλαιο
ενδείκνυται για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi SGR S.p.A., Milan.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 5 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας E και F, 50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας
U.
Ελάχιστη επένδυση 150.000 EUR για τις Μονάδες
Κατηγορίας Ε, 50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας F, 100
EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας U.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 12 Δεκεμβρίου 2016
(ή νωρίτερα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 13 Δεκεμβρίου 2016.
Ημερομηνία λήξης 13 Δεκεμβρίου 2019.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη
Ημέρα στην Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
• Συλλογικής επένδυσης • Παραγώγων (εκτενής
• Επενδύσεων που
χρήση)
σχετίζονται με
• Αναδυόμενων
εμπορεύματα
Αγορών
• Μετατρέψιμων και
• Μετοχικός
προνομιούχων τίτλων • Αντιστάθμισης
• Αντισυμβαλλόμενου
κινδύνων
• Πιστωτικός
• Επιτοκιακός
• Νομισματικός
• Μόχλευση
• Ρευστότητας
• Αγοράς
• Λειτουργικός
• Θέσεων πώλησης
(short)
• Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 750%.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
εισόδου
CDSC*
Κατηγορία
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Επιβάρυνση
εξόδου
(Μέγ.)

Προμήθεια
Προμήθεια
Διαχείρισης
Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)
Διανομής (Μέγ.)
(Μέγ.)

Ε

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.45%

Μηδέν

15%

1

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.50%

Μηδέν

15%

1

U

Μηδέν

1.20%

Μηδέν

0.50%

Μηδέν

15%

1

2

1

Οι προμήθειες απόδοσης προστίθενται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και
πληρώνονται κατά την Ημερομηνία Λήξης. Δεν εφαρμόζονται προμήθειες απόδοσης
μετά την Ημερομηνία Λήξης.
2
Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 1,2% εάν εξαγοραστεί εντός του πρώτου έτους
από την αγορά, 0,8% εάν εξαγοραστεί εντός του δεύτερου έτους και 0,4% εάν
εξαγοραστεί εντός του τρίτου έτους.

Ελάχιστο όριο απόδοσης σε σχέση με την προμήθεια
απόδοσης 2,50% κατά την Περίοδο Απόδοσης.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υποκεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Amundi Target Trend 2024
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα ευρύ
φάσμα ομολόγων ή μετοχών κάθε είδους εκδοτών ανά την
υφήλιο, συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων
Αγορών, καθώς και σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων και
ανακλητές καταθέσεις με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών. Τα
ομόλογα μπορεί να είναι επενδυτικού βαθμού (σε ποσοστό
έως 50% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου), υποεπενδυτικού βαθμού και να περιλαμβάνουν (σε ποσοστό
έως 10% του ενεργητικού του) μετατρέψιμα ομόλογα.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό έως 50%
του ενεργητικού του σε μετοχές, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε
εταιρείες, κλάδους και γεωγραφικές περιοχές που, όπως
έχει αναγνωριστεί, επωφελούνται των τρεχουσών
μακροοικονομικών τάσεων.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ποσοστό
έως 50% του ενεργητικού του σε Αναδυόμενες Αγορές και
έως 10% του ενεργητικού του σε μέσα συνδεόμενα με
εμπορεύματα.
Οι επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου θα εκφράζονται κυρίως
σε ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα, δολάριο ΗΠΑ ή γιεν
Ιαπωνίας. Ποσοστό έως 45% του ενεργητικού του ΥποΚεφαλαίου μπορεί να διακρατείται σε νομίσματα
Αναδυόμενων Αγορών.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
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Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί μια προσέγγιση
διαχείρισης του κινδύνου επιδιώκοντας ευκαιρίες για
επιπλέον επιδόσεις. Ο διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει
την εφαρμογή μιας ευέλικτης στρατηγικής κατανομής
ενεργητικού έως την Ημερομηνία Λήξης του ΥποΚεφαλαίου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε κεφαλαιαγορές.
• Κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi SGR S.p.A., Milan.
Τιμή αρχικής συμμετοχής 50 EUR για την Κατηγορία A,
50 EUR για τις Μονάδες Κατηγορίας W.
Ελάχιστη επένδυση 100 EUR για Μονάδες Κατηγορίας
W.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 15 Ιανουαρίου 2018,
12:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 16 Ιανουαρίου 2018 ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
Ημερομηνία λήξης 16 Ιανουαρίου 2024. (Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή κατά τη λήξη, ο διαχειριστής
επενδύσεων θα αρχίσει την ρευστοποίηση των επενδύσεων
του Υπο-κεφαλαίου εντός δύο εβδομάδων πριν από την
Ημερομηνία Λήξης).
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα στην
Πόλη του Λουξεμβούργου. Οι εντολές που λαμβάνονται
από τον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα
Κεντρικής Ευρώπης μια Εργάσιμη Ημέρα θα
διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα, στην ΚΑΕ που θα
υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα. Οι μετατροπές σε ή
από Μονάδες Κατηγορίας W Ε δεν είναι δυνατές.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Επενδύσεων που
σχετίζονται με
εμπορεύματα
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
Αναδυόμενων Αγορών
Μετοχικός

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκιακός
Μόχλευση
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Απόλυτη Αξία σε
Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 100%.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

Α

2.75%

Μηδέν

W

Μηδέν

4.00%

Επιβάρυνση Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης
(Μέγ.)
(Μέγ.)

1

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Μηδέν

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

1

Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4% εάν εξαγοραστεί εντός του πρώτου έτους
από την αγορά, 3% εάν εξαγοραστεί εντός του δεύτερου έτους, 2% εάν εξαγοραστεί
εντός του τρίτου έτους και 1% εάν εξαγοραστεί εντός του τέταρτου, πέμπτου ή έκτου
έτους.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

Diversified Target Income 11/2022
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και την
παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης
περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
ομολόγων ή μετοχών από εκδότες ανά την υφήλιο,
συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών, καθώς
και σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που εκφράζονται σε
ευρώ και σε μετρητά. Τα ομόλογα ενδέχεται να είναι
επενδυτικού βαθμού ή με αξιολόγηση κατώτερη του
επενδυτικού βαθμού και να περιλαμβάνουν (σε ποσοστό
έως 10% του ενεργητικού του) μετατρέψιμα ομόλογα,
καθώς και (σε ποσοστό έως 15% του ενεργητικού του)
μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση.Το Υπο-Κεφάλαιο
στόχο έχει την επίτευξη ευρείας διαφοροποίησης έως την
Ημερομηνία Λήξης.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εκτενώς τα
παράγωγα για τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου
να αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων. Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί και δικαιώματα προαίρεσης για τη
δημιουργία επιπρόσθετου εισοδήματος.
Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο μόχλευσης.
Συγκεκριμένα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να πωλεί
δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μικρής διάρκειας επί
επιλεγμένων μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης για
αγορά επί μετοχικών δεικτών, καθώς και δικαιώματα
προαίρεσης για πώληση επί μετοχών που θα αγοραστούν
στο μέλλον σε τιμές στόχου που βρίσκονται κάτω από το
τρέχον επίπεδο της αγοράς.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων δεν ενσωματώνει μια εξέταση
των περιβαλλοντικά Βιώσιμων Οικονομικών
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Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για
την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία του
υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί συνδυαστικά μια
γενικότερη ανάλυση των αγορών και την ανάλυση για
μεμονωμένους εκδότες ομολόγων προκειμένου να
εντοπίσει τα ομόλογα που εμφανίζονται να έχουν
υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με την
πιστωτική αξιολόγηση που τους έχει γίνει και προσφέρουν
προοπτικές ελκυστικού εισοδήματος έως την Ημερομηνία
Λήξης του Υπο-Κεφαλαίου.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους και την παροχή εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Deutschland GmbH,
Munich.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 29 Νοεμβρίου 2016
(ή νωρίτερα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 30 Νοεμβρίου 2016.
Ημερομηνία λήξης 30 Νοεμβρίου 2022. (Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή κατά τη λήξη, ο διαχειριστής
επενδύσεων θα αρχίσει την ρευστοποίηση των επενδύσεων
του Υπο-κεφαλαίου εντός δύο εβδομάδων πριν από την
Ημερομηνία Λήξης).
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δώσετε εντολή
για εξαγορά μονάδων οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα στην
Πόλη του Λουξεμβούργου.
Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα,
στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν λόγω ημέρα. Οι
μετατροπές σε ή από Μονάδες Κατηγορίας W Ε δεν είναι
δυνατές.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικής
επένδυσης
Μετατρέψιμων
ομολόγων υπό
αίρεση
Μετατρέψιμων και
προνομιούχων
τίτλων
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων
(εκτενής χρήση)
Μετοχικός
Αντιστάθμισης
κινδύνων

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με αξιολόγηση
κατώτερη του
επενδυτικού βαθμού
Επιτοκιακός
Μόχλευση
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Θέσεων πώλησης (short)
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων
Απόλυτη Αξία σε Κίνδυνο
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 500%.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

W

Μηδέν

Επιβάρυνση Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης
(Μέγ.)
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

4.00%

1

Μηδέν

1.00%

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

Μηδέν

Μηδέν

1

Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4% εάν εξαγοραστεί εντός του πρώτου έτους
από την αγορά, 3% εάν εξαγοραστεί εντός του δεύτερου έτους, 2% εάν εξαγοραστεί
εντός του τρίτου έτους και 1% εάν εξαγοραστεί εντός του τέταρτου, πέμπτου ή έκτου
έτους. Η προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 1% δεν θα ισχύει από τις16 Νοεμβρίου
2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

EUR Commodities
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά
τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει γενικότερα να παρακολουθεί
τις
επιδόσεις
ενός
αντιπροσωπευτικού
δείκτη
εμπορευμάτων (π.χ. του δείκτη Bloomberg Commodity
Total
Return
Index),
με
αντιστάθμιση
του
συναλλαγματικού κινδύνου σε ευρώ.
Το Υπο-Κεφάλαιο θα εκθέτει τουλάχιστον τα δύο τρίτα
του
ενεργητικού
του
στις
επιδόσεις
ενός
αντιπροσωπευτικού δείκτη των αγορών εμπορευμάτων που
είναι επί του παρόντος ο δείκτης Bloomberg Commodity
Index. Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει επίσης τουλάχιστον το
51% του ενεργητικού του σε ομόλογα και τίτλους και
τίτλους διαχείρισης διαθεσίμων από οπουδήποτε στον
κόσμο. Οι επενδύσεις σε ομόλογα του Υπο-Κεφαλαίου
μπορεί να περιλαμβάνουν μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα
που συνοδεύονται από τίτλους επιλογής, λοιπούς τίτλους
σταθερού επιτοκίου και ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου.
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των επενδύσεων του ΥποΚεφαλαίου θα εκφράζονται σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα
κράτους μέλους του ΟΟΣΑ. Ενδέχεται να διακρατούνται
και νομίσματα που δεν ανήκουν σε κράτη μέλη του ΟΟΣΑ,
με τον συναλλαγματικό κίνδυνο να περιορίζεται μέσω της
αντιστάθμισης των επενδύσεων που δεν εκφράζονται σε
ευρώ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα των οποίων η
αξία συνδέεται με δείκτες αγορών εμπορευμάτων ή με
τιμές συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Το Υπο-Κεφάλαιο
χρησιμοποιεί επαρκώς διαφοροποιημένους δείκτες
αναθεωρώντας κατά καιρούς την επιλογή δεικτών και
αναδιαρθρώνοντας τις κατανομές του σε κάθε δείκτη. Οι
δείκτες ενδέχεται να αναδιαρθρώνονται μηνιαίως ή
ετησίως χωρίς επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να εκτίθεται
πάνω από το 20% ενός υποκείμενου δείκτη σε ένα μόνο
εμπόρευμα ή πάνω από το 35% σε περίπτωση
εμπορευμάτων που συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Οι
δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Υπο-Κεφάλαιο θα
γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ένας εκτενής κατάλογος των
δεικτών επί των οποίων πραγματοποιούνται επενδύσεις θα
δημοσιεύεται μηνιαίως στον ιστότοπο amundi.lu/amundifunds.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί
παράγωγα,
περιλαμβανομένων
των
συμφωνιών
ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) για τον
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περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού,
αγορές ή ροές εσόδων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται παρέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του Bloomberg Commodity Index. Το ΥποΚεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του
δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υπο-Κεφάλαιο
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το
Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι
περιορισμένη.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί τη δική του
ανάλυση για τα επίπεδα αποθεμάτων των εμπορευμάτων
και άλλους ποσοτικούς παράγοντες προκειμένου να
εντοπίσει τις περισσότερο και τις λιγότερο ελκυστικές
επενδύσεις σε εμπορεύματα, επενδύοντας παράλληλα σε
ροές εσόδων που μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί ο
αντίκτυπος από τις πτώσεις στις τιμές των δεικτών
εμπορευμάτων.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με μέτριες επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία κεφάλαια
και κάποια επενδυτική εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή
σε παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τα Υπο-Κεφάλαια

•

Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής
τους κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης / νόμισμα προμήθειας απόδοσης EUR.
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Deutschland GmbH,
Munich.
Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δίνετε εντολές
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποτεδήποτε
πριν τις 14:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την
αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
•
•

Συλλογικής επένδυσης
Επενδύσεων που
σχετίζονται με
εμπορεύματα
Μετατρέψιμων και
προνομιούχων τίτλων
Αντισυμβαλλόμενου
Πιστωτικός
Νομισματικός
Παραγώγων

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Αντιστάθμισης
κινδύνων
Επιτοκιακός
Ρευστότητας
Αγοράς
Επενδύσεων
χρηματαγοράς
Λειτουργικός
Κίνδυνος βιώσιμης
επένδυσης

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνων Σχετική Αξία σε Κίνδυνο
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς σε σχέση με τους κινδύνους
Bloomberg Commodity Total Return Index.
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση 125%.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

Α

5.00%

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

Β

Μηδέν

4.00%

1

Μηδέν

1.00%

1.50%

Μηδέν

2

CDSC*
(Μέγ.)

Επιβάρυνση Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

C

Μηδέν

1.00%

Μηδέν

1.00%

1.00%

Μηδέν

Ε

4.75%

Μηδέν

Μηδέν

1.00%

Μηδέν

Μηδέν

F

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

1.75%

Μηδέν

Μηδέν

H

2.00%

Μηδέν

Μηδέν

0.55%

Μηδέν

Μηδέν

I

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

0.40%

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

Μηδέν

R
Μηδέν
Μηδέν
Μηδέν
0.55%
Μειώνεται κάθε έτος και μηδενίζεται 4 έτη μετά την επένδυση.
2
Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.
1
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Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας
παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη προστασία αυτής της
επένδυσης κατά τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου
συμμετοχής.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ευρύ
φάσμα
τίτλων
από
ολόκληρο
τον
κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων
αναδυόμενων
αγορών,
κατανέμοντας τις επενδύσεις του μεταξύ μιας
συντηρητικής συνιστώσας (χαμηλότερου κινδύνου) και
μιας αναπτυξιακής συνιστώσας (υψηλότερου κινδύνου).
Στις επενδύσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται
κρατικά και εταιρικά ομόλογα κάθε διάρκειας
(επενδυτικού βαθμού ή όχι), μετοχές, μετατρέψιμα
ομόλογα και τίτλοι διαχείρισης χρηματαγοράς. Το ΥποΚεφάλαιο μπορεί επίσης να επιδιώκει την έκθεσή του σε
εμπορεύματα, ακίνητα και νομίσματα.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου θα
είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να καλύπτουν
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις πώλησής του.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
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οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την εφαρμογή μιας
δυναμικής στρατηγικής διατήρησης του κεφαλαίου, στο
πλαίσιο
της
οποίας
τα
στοιχεία
ενεργητικού
ανακατανέμονται διαρκώς μεταξύ της συντηρητικής και
της αναπτυξιακής συνιστώσας, σύμφωνα με την ανάλυση
των κρατουσών συνθηκών αγοράς. Σε περίπτωση μη
ευνοϊκής τάσης της αγοράς, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ενδέχεται να σημειώσει πτώση και εάν οι αρνητικές
συνθήκες επιμένουν, ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να
προχωρήσει σε πλήρη κατανομή στη συντηρητική
συνιστώσα των επενδύσεων (συνήθως πρόκειται για
ομόλογα με διάρκεια που προσεγγίζει την εναπομένουσα
διάρκεια του Υπο-Κεφαλαίου). Σε αυτήν την περίπτωση,
το Υπο-Κεφάλαιο δύναται να μην εκμεταλλεύεται πλέον
τις δυνητικές επιδόσεις της αναπτυξιακής συνιστώσας.

Λειτουργία προστασίας
Οι κάτοχοι μονάδων επωφελούνται κατά τη λήξη λόγω της
πλήρους κεφαλαιακής προστασίας της αρχικής τιμής
συμμετοχής και ενός μηχανισμού «κλειδώματος». Κατά
την Ημερομηνία Λήξης, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά
μονάδα (η «ΚΑΕ») θα ισούται τουλάχιστον με την
Προστατευμένη ΚΑΕ (όπως περιγράφεται πιο κάτω).
Η Αρχική Προστατευμένη ΚΑΕ είναι η αρχική τιμή
συμμετοχής. Η Προστατευμένη ΚΑΕ θα αναθεωρείται ως
εξής:
Εάν, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, η ΚΑΕ φτάσει σε ένα
επίπεδο που υπερβαίνει την αρχική τιμή συμμετοχής κατά
5% (ή κατά πολλαπλάσια τιμή του 5%), η Προστατευμένη
ΚΑΕ θα αυξάνεται κατά 2,5% (ή κατά την αντίστοιχη
πολλαπλάσια τιμή του 2,5%) της Αρχικής Προστατευμένης
ΚΑΕ (δηλ. 100 USD). Παραδείγματος χάριν, εάν
υποθέσουμε ότι η αρχική τιμή συμμετοχής είναι 100 USD
και η ΚΑΕ ανέλθει σε 105 USD, η αναθεωρημένη
Προστατευμένη ΚΑΕ θα ανέλθει σε 102,5 USD και εάν η
ΚΑΕ ανέλθει σε 135,32 USD, η αναθεωρημένη
Προστατευμένη ΚΑΕ θα ανέλθει σε 117,5 USD. Οι
αυξήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε
βήμα προς τα πάνω σε μία μόνο περίσταση (και όχι σε
σχέση με μια επακόλουθη μείωση και αύξηση).
Εάν το Υπο-Κεφάλαιο επενδύσει πλήρως στη συντηρητική
συνιστώσα και ο διαχειριστής επενδύσεων δεν σκοπεύει να
προχωρήσει πλέον σε μελλοντική κατανομή επενδύσεων
στην αναπτυξιακή συνιστώσα, η Προστατευμένη ΚΑΕ θα
πάψει να αναθεωρείται για την περίοδο που απομένει μέχρι
την Ημερομηνία Λήξης. Σε κάθε περίπτωση, οι Κάτοχοι
Μονάδων θα ενημερώνονται δεόντως και άμεσα.
Εάν, κατά την Ημερομηνία Λήξης, η ΚΑΕ υπολείπεται της
Προστατευμένης ΚΑΕ, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ζητά
από τον Εγγυητή να καταβάλει στο Υπο-Κεφάλαιο το
υπόλοιπο. Σε περίπτωση μεταβολής στο νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. νέες οικονομικές ή φορολογικές

Τα Υπο-Κεφάλαια

υποχρεώσεις για το Υπο-Κεφάλαιο), το καθαρό ποσό που
εισπράττεται από το Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να μειωθεί
ως αποτέλεσμα της νέας οικονομικής ή φορολογικής
υποχρέωσης,
μειώνοντας
κατά
συνέπεια
την
Προστατευμένη ΚΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι Κάτοχοι
Μονάδων θα ενημερώνονται δεόντως και άμεσα.
Η εγγύηση παρέχεται από τον Εγγυητή στο Υπο-Κεφάλαιο
για μια περίοδο έξι ετών, αρχής γενομένης από την
Ημερομηνία Έναρξης του Υπο-Κεφαλαίου. Ο Εγγυητής
δύναται να παύσει να παρέχει εγγύηση λόγω αλλαγής του
διαχειριστή επενδύσεων ή της επενδυτικής πολιτικής εάν
αυτά λάβουν χώρα χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεσή του εκ
των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία
Διαχείρισης θα αντικαθιστά τον Εγγυητή με άλλο
αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με γνώμονα το
συμφέρον των Κατόχων Μονάδων.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν προστασία της αξίας της επένδυσής
τους.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης USD.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Εγγυητής Crédit Agricole S.A.
Αρχική τιμή συμμετοχής 100 USD για Μονάδες
Κατηγορίας W1.
Ποσό ελάχιστης επένδυσης 1000 USD για Μονάδες
Κατηγορίας W1.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 10 Απριλίου 2018,
12:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 12 Απριλίου 2018 (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία λήξης 28 Φεβρουαρίου 2024.
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Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δίνετε εντολές
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποτεδήποτε
πριν τις 12:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την
αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. Οι μετατροπές σε ή από το
Υπο-Κεφάλαιο δεν είναι δυνατές.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
• Πιστωτικός
• Επιτοκιακός
• Νομισματικός
• Επενδυτικών
• Αντισυμβαλλόμενου
αμοιβαίων κεφαλαίων
• Αμυντικής στάσης
• Μόχλευση
• Παραγώγων
• Ρευστότητας
• Αναδυόμενων Αγορών
• Αγοράς
• Μετοχικός
• Λειτουργικός
• Αντιστάθμισης
• Κίνδυνος βιώσιμης
κινδύνων
επένδυσης
• Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Προσέγγιση της
δέσμευσης.

Προμήθειες
Κατηγορία

Επιβάρυνση
εισόδου
(Μέγ.)

CDSC*
(Μέγ.)

W1

Μηδέν

2.00%1

Επιβάρυνση Προμήθεια Προμήθεια
εξόδου
Διαχείρισης Εγγύησης
(Μέγ.)
(Μέγ.)
(Μέγ.)

Μηδέν

0.30%

0.22%

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

0.75%

Μηδέν

1

Πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης σε περίπτωση που ένας Κάτοχος Μονάδων
εξαγοράζει μονάδες πριν από την Ημερομηνία Λήξης. CDSC της τάξης του 2% της
Αρχικής Τιμής Συμμετοχής σε περίπτωση εξαγοράς εντός του πρώτου έτους αγοράς,
1,67% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του δεύτερου έτους, 1,33% σε περίπτωση
εξαγοράς εντός του τρίτου έτους, 1,00% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του τέταρτου
έτους, 0,67% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του πέμπτου έτους, 0,33% σε περίπτωση
εξαγοράς εντός του έκτου έτους, πριν την Ημερομηνία Λήξης.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.

Τα Υπο-Κεφάλαια

Amundi S.F. –

SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809
Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική
πολιτική
Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας
παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη προστασία αυτής της
επένδυσης κατά τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου
συμμετοχής.

Πολιτική
Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ευρύ
φάσμα
τίτλων
από
ολόκληρο
τον
κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων
αναδυόμενων
αγορών,
κατανέμοντας τις επενδύσεις του μεταξύ μιας
συντηρητικής συνιστώσας (χαμηλότερου κινδύνου) και
μιας αναπτυξιακής συνιστώσας (υψηλότερου κινδύνου).
Στις επενδύσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται
κρατικά και εταιρικά ομόλογα κάθε διάρκειας
(επενδυτικού βαθμού ή όχι), μετοχές, μετατρέψιμα
ομόλογα και τίτλοι διαχείρισης χρηματαγοράς. Το ΥποΚεφάλαιο μπορεί επίσης να επιδιώκει την έκθεσή του σε
εμπορεύματα, ακίνητα και νομίσματα.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από το 10%
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να
αποκτήσει έκθεση (μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων
θέσεων) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
εσόδων. Πάντοτε, οι θέσεις αγοράς του Υπο-Κεφαλαίου θα
είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες προκειμένου να καλύπτουν
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις πώλησής του.

Δείκτης αναφοράς
Το Υπο-Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν
υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη
αναφοράς.

Επενδυτική Διαδικασία
Το Υπο-Κεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη
Επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου, ο
διαχειριστής επενδύσεων του Υποκεφαλαίου δεν
ενσωματώνει μια εξέταση των περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία
του Υποκεφαλαίου. Επομένως, για τους σκοπούς του
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι υποκείμενες επενδύσεις του Υποκεφαλαίου δεν
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λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την εφαρμογή μιας
δυναμικής στρατηγικής διατήρησης του κεφαλαίου, στο
πλαίσιο
της
οποίας
τα
στοιχεία
ενεργητικού
ανακατανέμονται διαρκώς μεταξύ της συντηρητικής και
της αναπτυξιακής συνιστώσας, σύμφωνα με την ανάλυση
των κρατουσών συνθηκών αγοράς. Σε περίπτωση μη
ευνοϊκής τάσης της αγοράς, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ενδέχεται να σημειώσει πτώση και εάν οι αρνητικές
συνθήκες επιμένουν, ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να
προχωρήσει σε πλήρη κατανομή στη συντηρητική
συνιστώσα των επενδύσεων (συνήθως πρόκειται για
ομόλογα με διάρκεια που προσεγγίζει την εναπομένουσα
διάρκεια του Υπο-Κεφαλαίου). Σε αυτήν την περίπτωση,
το Υπο-Κεφάλαιο δύναται να μην εκμεταλλεύεται πλέον
τις δυνητικές επιδόσεις της αναπτυξιακής συνιστώσας.

Λειτουργία προστασίας
Οι κάτοχοι μονάδων επωφελούνται κατά τη λήξη λόγω της
πλήρους κεφαλαιακής προστασίας της αρχικής τιμής
συμμετοχής και ενός μηχανισμού «κλειδώματος». Κατά
την Ημερομηνία Λήξης, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά
μονάδα (η «ΚΑΕ») θα ισούται τουλάχιστον με την
Προστατευμένη ΚΑΕ (όπως περιγράφεται πιο κάτω).
Η Αρχική Προστατευμένη ΚΑΕ είναι η αρχική τιμή
συμμετοχής. Η Προστατευμένη ΚΑΕ θα αναθεωρείται ως
εξής:
Εάν, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, η ΚΑΕ φτάσει σε ένα
επίπεδο που υπερβαίνει την αρχική τιμή συμμετοχής κατά
5% (ή κατά πολλαπλάσια τιμή του 5%), η Προστατευμένη
ΚΑΕ θα αυξάνεται κατά 2,5% (ή κατά την αντίστοιχη
πολλαπλάσια τιμή του 2,5%) της Αρχικής Προστατευμένης
ΚΑΕ (δηλ. 100 USD). Παραδείγματος χάριν, εάν
υποθέσουμε ότι η αρχική τιμή συμμετοχής είναι 100 USD
και η ΚΑΕ ανέλθει σε 105 USD, η αναθεωρημένη
Προστατευμένη ΚΑΕ θα ανέλθει σε 102,5 USD και εάν η
ΚΑΕ ανέλθει σε 135,32 USD, η αναθεωρημένη
Προστατευμένη ΚΑΕ θα ανέλθει σε 117,5 USD. Οι
αυξήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε
βήμα προς τα πάνω σε μία μόνο περίσταση (και όχι σε
σχέση με μια επακόλουθη μείωση και αύξηση).
Εάν το Υπο-Κεφάλαιο επενδύσει πλήρως στη συντηρητική
συνιστώσα και ο διαχειριστής επενδύσεων δεν σκοπεύει να
προχωρήσει πλέον σε μελλοντική κατανομή επενδύσεων
στην αναπτυξιακή συνιστώσα, η Προστατευμένη ΚΑΕ θα
πάψει να αναθεωρείται για την περίοδο που απομένει μέχρι
την Ημερομηνία Λήξης. Σε κάθε περίπτωση, οι Κάτοχοι
Μονάδων θα ενημερώνονται δεόντως και άμεσα.
Εάν, κατά την Ημερομηνία Λήξης, η ΚΑΕ υπολείπεται της
Προστατευμένης ΚΑΕ, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ζητά
από τον Εγγυητή να καταβάλει στο Υπο-Κεφάλαιο το
υπόλοιπο. Σε περίπτωση μεταβολής στο νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. νέες οικονομικές ή φορολογικές
υποχρεώσεις για το Υπο-Κεφάλαιο), το καθαρό ποσό που
εισπράττεται από το Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να μειωθεί

Τα Υπο-Κεφάλαια

ως αποτέλεσμα της νέας οικονομικής ή φορολογικής
υποχρέωσης,
μειώνοντας
κατά
συνέπεια
την
Προστατευμένη ΚΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι Κάτοχοι
Μονάδων θα ενημερώνονται δεόντως και άμεσα.
Η εγγύηση παρέχεται από τον Εγγυητή στο Υπο-Κεφάλαιο
για μια περίοδο έξι ετών, αρχής γενομένης από την
Ημερομηνία Έναρξης του Υπο-Κεφαλαίου. Ο Εγγυητής
δύναται να παύσει να παρέχει εγγύηση λόγω αλλαγής του
διαχειριστή επενδύσεων ή της επενδυτικής πολιτικής εάν
αυτά λάβουν χώρα χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεσή του εκ
των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία
Διαχείρισης θα αντικαθιστά τον Εγγυητή με άλλο
αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με γνώμονα το
συμφέρον των Κατόχων Μονάδων.

Στοιχεία Υπο-Κεφαλαίου
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία
κεφάλαια και μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική
εμπειρία στο Υπο-Κεφάλαιο ή σε παρόμοια αμοιβαία
κεφάλαια.
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Που επιδιώκουν προστασία της αξίας της επένδυσής
τους.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 6 έτη.
Νόμισμα βάσης USD.
Διαχεριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
Εγγυητής Crédit Agricole S.A.
Αρχική τιμή συμμετοχής 100 USD για Μονάδες
Κατηγορίας W1.
Ποσό ελάχιστης επένδυσης 1000 USD για Μονάδες
Κατηγορίας W1.
Τελευταία ημερομηνία επένδυσης 11 Απριλίου 2018,
12:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία έναρξης 13 Σεπτεμβρίου 2018 (ή νωρίτερα ή
αργότερα, όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία
Διαχείρισης).
Ημερομηνία λήξης 13 Σεπτεμβρίου 2024.
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Διαπραγμάτευση μονάδων Μπορείτε να δίνετε εντολές
για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μονάδων οποτεδήποτε
πριν τις 12:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την
αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. Οι μετατροπές σε ή από το
Υπο-Κεφάλαιο δεν είναι δυνατές.

Βασικοί κίνδυνοι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια»
αναφορικά με περιγραφές αυτών των κινδύνων και άλλες
πληροφορίες για τους κινδύνους.
• Πιστωτικός
• Επιτοκιακός
• Νομισματικός
• Επενδυτικών
• Αντισυμβαλλόμενου
αμοιβαίων κεφαλαίων
• Αμυντικής στάσης
• Μόχλευση
• Παραγώγων
• Ρευστότητας
• Αναδυόμενων Αγορών
• Αγοράς
• Μετοχικός
• Λειτουργικός
• Αντιστάθμισης
• Κίνδυνος βιώσιμης
κινδύνων
επένδυσης
• Τίτλων υψηλής
απόδοσης/με
αξιολόγηση κατώτερη
του επενδυτικού
βαθμού
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Προσέγγιση της
δέσμευσης.

Προμήθειες
Επιβάρυνση
Προμήθεια
εισόδου
CDSC* Επιβάρυνση Διαχείρισης
Κατηγορία
(Μέγ.)
(Μέγ.) εξόδου (Μέγ.)
(Μέγ.)

Προμήθεια
Εγγύησης
(Μέγ.)

Προμήθεια
Διανομής
(Μέγ.)

Προμήθεια
Απόδοσης
(Μέγ.)

1

W1
Μηδέν 2.00%
Μηδέν
0.30%
0.22% 0.75%
Μηδέν
Πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης σε περίπτωση που ένας Κάτοχος Μονάδων
εξαγοράζει μονάδες πριν από την Ημερομηνία Λήξης. CDSC της τάξης του 2% της
Αρχικής Τιμής Συμμετοχής σε περίπτωση εξαγοράς εντός του πρώτου έτους αγοράς,
1,67% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του δεύτερου έτους, 1,33% σε περίπτωση
εξαγοράς εντός του τρίτου έτους, 1,00% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του τέταρτου
έτους, 0,67% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του πέμπτου έτους, 0,33% σε περίπτωση
εξαγοράς εντός του έκτου έτους, πριν την Ημερομηνία Λήξης.
1

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες
για τα Υπο-Κεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης» παρακάτω.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα Υπο-Κεφάλαια με
Ημερομηνία Λήξης
Emerging Markets Bond 2024
Emerging Markets Bond 2025
Global High Yield Opportunities 2025
Saving Box I
Saving Box II
Saving Box III
Amundi Target Trend 2024
Diversified Target Income 11/2022
SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803
SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809
Ελάχιστο ποσό Εάν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η
Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Υπο-Κεφαλαίων ορισμένης
Ημερομηνίας Λήξης πέσει κάτω από τα 50 εκατομμύρια
EUR, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει να μην
προχωρήσει στην έναρξη του Υπο-Κεφαλαίου ή να
προχωρήσει στην εκκαθάρισή του.
Ρευστοποίηση κατά την ημερομηνία λήξης Κατά την
Ημερομηνία Λήξης, τα Υπο-Κεφάλαια (εκτός από τα
Saving Box I, Saving Box II και Saving Box III) θα
ρευστοποιηθούν και η Εταιρεία Διαχείρισης, μέσω του
Διαχειριστή Επενδύσεων και προς το καλύτερο συμφέρον
των κατόχων μονάδων του, θα επιδιώξει να ρευστοποιήσει
τους τίτλους όσο το δυνατόν συντομότερα και να διανείμει
τα καθαρά έσοδα στους κατόχους μονάδων.
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Στον βαθμό που τα Υπο-Κεφάλαια διακρατούν τίτλους των
οποίων οι εκδότες βρίσκονται σε δυσχερή θέση, αθετούν
τις υποχρεώσεις τους ή οι τίτλοι είναι δύσκολο να
αποτιμηθούν ή να πωληθούν, η διανομή του πλήρους
ποσού των καθαρών εσόδων της ρευστοποίησης ενδέχεται
να καθυστερήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Κάτοχοι
Μονάδων θα εισπράττουν το μερίδιο των εσόδων που τους
οφείλεται όταν καταστεί διαθέσιμο.
Τα Υπο-Κεφάλαια Saving Box I, Saving Box II και Saving
Box III θα συνεχίσουν να υφίστανται μετά τις αντίστοιχες
ημερομηνίες λήξης τους καθώς συστάθηκαν με
απεριόριστη χρονική διάρκεια.

Παράγωγα και αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου
Χρήση παραγώγων
Τα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να χρησιμοποιούν παράγωγα
για διάφορους λόγους, όπως η αντιστάθμιση κινδύνων,
επενδυτικοί σκοποί και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην
επενδυτική πολιτική κάθε Υπο-Κεφαλαίου. Η
αντιστάθμιση κινδύνων ενδέχεται να περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα τεχνικών, όπως η αντιστάθμιση
συναλλαγματικού κινδύνου, η αντιστάθμιση επιτοκιακού
κινδύνου ή η αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Η
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου μπορεί να
περιλαμβάνει τεχνικές όπως η διαχείριση του κινδύνου
αγοράς ή του συναλλαγματικού κινδύνου ή η μείωση ή
διαχείριση του κόστους καθώς και ο δανεισμός τίτλων ή οι
συναλλαγές επαναγοράς.

Είδη παραγώγων που χρησιμοποιούνται
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε
χρηματοπιστωτικά παράγωγα οποιουδήποτε είδους. Αυτά
μπορεί να περιλαμβάνουν: προθεσμιακές συμβάσεις
συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένων των μη
παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων), συμφωνίες
ανταλλαγής νομισμάτων, συμφωνίες ανταλλαγής
πιστωτικής αθέτησης και άλλα πιστωτικά παράγωγα,
συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, ΣΜΕ, συμφωνίες
ανταλλαγής που συνδέονται με τον πληθωρισμό,
δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής
επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί ΣΜΕ, συμφωνίες
ανταλλαγής συνολικης απόδοσης (TRS), ΣΜΕ
μεταβλητότητας, τίτλους επιλογής.
Τα TRS είναι συμφωνίες στο πλαίσιο των οποίων ένας
συμβαλλόμενος (ο πληρωτής συνολικής απόδοσης)
μεταφέρει τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις μιας
υποχρέωσης αναφοράς στον έτερο συμβαλλόμενο (τον
αποδέκτη συνολικής απόδοσης). Τα TRS που συνάπτει ένα
Υποκεφάλαιο ενδέχεται να συνάπτονται υπό τη μορφή
συμφωνιών ανταλλαγής με ή άνευ χρηματοδότησης κατά
τα οριζόμενα στο Προσάρτημα I, όπου υφίστανται. Μια
συμφωνία ανταλλαγής άνευ χρηματοδότησης είναι μια
συμφωνία ανταλλαγής κατά την οποία δεν καταβάλλεται
προκαταβολικά κάποιο ποσό από τον αποδέκτη συνολικής
απόδοσης κατά τη σύναψη αυτής. Μια συμφωνία
ανταλλαγής με χρηματοδότηση είναι μια συμφωνία
ανταλλαγής κατά την οποία ο αποδέκτης συνολικής
απόδοσης καταβάλλει προκαταβολικά ένα ποσό σε
αντάλλαγμα για τη συνολική απόδοση του στοιχείου
ενεργητικού αναφοράς. Οι συμφωνίες ανταλλαγής με
χρηματοδότηση συνήθως έχουν μεγαλύτερο κόστος λόγω
της απαίτησης για προκαταβολική πληρωμή.
Η μέγιστη και η αναμενόμενη έκθεση ενεργητικού των
Υπο-Κεφαλαίων στα TRS αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα ποσοστά ενδέχεται να
είναι μεγαλύτερα. Περαιτέρω συναλλαγές χρηματοδότησης
τίτλων και ζητήματα συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης για κάθε Υποκεφάλαιο αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι.
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Εξωχρηματιστηριακά και χρηματιστηριακά παράγωγα
Όλα τα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε
χρηματιστηριακά παράγωγα ή σε εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα.
Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα είναι συμφωνίες
μεταξύ ενός Υπο-Κεφαλαίου και ενός ή περισσότερων
αντισυμβαλλόμενων και δεν υπόκεινται σε τόσο αυστηρές
ρυθμίσεις όσο οι τίτλοι που διαπραγματεύονται στο
χρηματιστήριο. Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και
ρευστότητας και ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο να
εξαναγκαστεί ο αντισυμβαλλόμενος να τηρήσει τις
υποχρεώσεις του προς ένα Υπο-Κεφάλαιο. Ένα ΥποΚεφάλαιο μπορεί να βρεθεί απρόσμενα εκτεθειμένο σε
κινδύνους ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών
από μια θέση παραγώγου για την οποία δεν ήταν δυνατό να
αγοράσει ένα άλλο παράγωγο συμψηφιστικά.
Γενικά, δεν είναι πρακτικό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να
επιμερίζει τις συναλλαγές του σε εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα σε πολλούς αντισυμβαλλόμενους και, επομένως,
η επιδείνωση της οικονομικής ευρωστίας ενός
αντισυμβαλλόμενου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές
ζημίες.
Τα εν λόγω εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα
φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα.
Τα χρηματιστηριακά παράγωγα θεωρούνται συνήθως
χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με τα
εξωχρηματιστηριακά. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ο
κίνδυνος πιθανής αναστολής των συναλλαγών σε
παράγωγα ή στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού τους
που θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη για ένα ΥποΚεφάλαιο την πραγματοποίηση κερδών ή την αποφυγή
ζημιών, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει
καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των εξαγορών Μονάδων.
Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθει όποτε
ή όπως αναμενόταν ο διακανονισμός των συναλλαγών
χρηματιστηριακών παραγώγων μέσω ενός συστήματος
μεταβίβασης.
Τα έσοδα από τα TRS θα αποδίδονται στο αντίστοιχο ΥποΚεφάλαιο και κατηγορία μονάδων μείον τα άμεσα και
έμμεσα λειτουργικά έξοδα και αμοιβές.

Αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου
Στο πλαίσιο της αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
τα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν ΣΧΤ, όπως
συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων καθώς και
συναλλαγές παραγώγων, όπως περιγράφεται
αναλυτικότερα στην επενδυτική πολιτική κάθε ΥποΚεφαλαίου.
Οι τίτλοι ή τα μέσα που σχετίζονται με αυτές τις
συναλλαγές θα φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα.
Ο δανεισμός τίτλων έγκειται σε ένα Υπο-Κεφάλαιο που
δανείζει τους τίτλους του σε έναν τρίτο έναντι
συμφωνηθείσας εγγύησης και αυτό μπορεί να γίνει είτε
άμεσα είτε μέσω ενός αναγνωρισμένου οργανισμού
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εκκαθάρισης συναλλαγών ή ενός χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος. Οι δανειολήπτες τίτλων εγκρίνονται από την
Εταιρεία Διαχείρισης βάσει αξιολόγησης της κατάστασης
και της οικονομικής επάρκειάς τους.
Έξοδα και αμοιβές, προμήθειες
Τα καθαρά έσοδα (δηλαδή τα μικτά έσοδα μείον τα άμεσα
και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και προμήθειες) που
επιτυγχάνονται από τεχνικές και μέσα επί των συναλλαγών
δανεισμού τίτλων παραμένουν στο αντίστοιχο
Υποκεφάλαιο.
Τα άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και προμήθειες
μπορούν να αφαιρεθούν από τα μικτά έσοδα που
παραδίδονται στο εκάστοτε Υποκεφάλαιο. Αυτά τα έξοδα
αντιπροσωπεύουν το 35% των μεικτών εσόδων και
καταβάλλονται στην Amundi Intermediation για τον ρόλο
της ως πράκτορα δανεισμού τίτλων. Από το 35% που
λαμβάνει, η Amundi Intermediation καλύπτει τις δικές της
προμήθειες και έξοδα και καταβάλλει τυχόν σχετικές άμεσες
προμήθειες και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου του 5%
στην CACEIS Bank, Υποκατάστημα του Λουξεμβούργου
που ενεργεί ως ενδιάμεσος αντιπρόσωπος). Το υπόλοιπο
65% των μεικτών εσόδων πηγαίνει στο Α/Κ. Για τις
συναλλαγές επαναγοράς, όλα τα έσοδα παραμένουν στα
αμοιβαία κεφάλαια και το σύνηθες κόστος συναλλαγών της
τάξης του 0,005% επί της συνολικής αξίας της συναλλαγής
χρεώνεται ξεχωριστά. Οι εν λόγω άμεσες προμήθειες και
έξοδα καθορίζονται σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς
και τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς.
Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, η
Amundi Intermediation ενεργεί ως Αντιπρόσωπος
Δανεισμού Τίτλων. Είναι υπεύθυνη για την επιλογή
αντισυμβαλλομένου και την καλύτερη εκτέλεση. Το
υποκατάστημα της CACEIS Bank στο Λουξεμβούργο
ενεργεί ως διευθυντής εγγυήσεων. Τόσο η Amundi
Intermediation όσο και το CACEIS Bank, Υποκατάστημα
Λουξεμβούργου, έχουν σχέση με την Εταιρεία
Διαχείρισης, Amundi Luxembourg S.A. Οι
αντισυμβαλλόμενοι με τους οποίους συνάπτονται
συναλλαγές δανεισμού τίτλων θα αναφέρονται αναλυτικά
στην Ετήσια Έκθεση του Κεφαλαίου.
Όπου ένα Υπο-Κεφάλαιο εισπράττει εγγύηση σε μετρητά σε
σχέση με το δανεισμό τίτλων, πρέπει είτε να τα καταθέτει σε
εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα είτε να τα επενδύει σε
κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας είτε να τα χρησιμοποιεί
για συμφωνίες αντίστροφης επαναγοράς (αλλά μόνο εάν το
Υπο-Κεφάλαιο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το πλήρες
ποσό των μετρητών οποτεδήποτε ή να τα επενδύσει σε
βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).
Το Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να συνεχίσει να πληροί τις
προϋποθέσεις διασποράς αναφορικά με τον τρόπο που
επενδύει ή χρησιμοποιεί την εγγύηση σε μετρητά.
Η επανεπένδυση της εγγύησης μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο μόχλευσης. Οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων και
επαναγοράς ενδέχεται να συνεπάγονται διάφορα είδη
κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου. Εάν ένας
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αντισυμβαλλόμενος αθετήσει τις υποχρεώσεις του προς το
Υπο-Κεφάλαιο, η αξία της εγγύησης που έχει στην κατοχή
του το Υπο-Κεφάλαιο ως ασφάλεια έναντι ζημίας μπορεί,
σε αυτήν την περίπτωση, να αποδειχθεί ότι αξίζει λιγότερο
από τα μετρητά ή τους τίτλους που οφείλονται στο
αμοιβαίο κεφάλαιο είτε λόγω ενεργειών της αγοράς, είτε
λόγω ανακριβούς αποτίμησης, επιδεινούμενης πιστωτικής
ικανότητας του εκδότη ή προβλημάτων ρευστότητας της
αγοράς.
Εάν ένας αντισυμβαλλόμενος καθυστερεί στην τήρηση των
υποχρεώσεών του, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την
ικανότητα του Υπο-Κεφαλαίου να τηρήσει τις δικές του
υποχρεώσεις προς άλλους αντισυμβαλλόμενους και θα
μπορούσε να προκαλέσει καθυστέρηση στη διεκπεραίωση
των εξαγορών. Η ανάληψη μιας υποχρέωσης δανεισμού σε
μακροπρόθεσμη βάση ή σε σχέση με ένα μεγάλο ποσό θα
μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοια προβλήματα.
Επίσης, οι συναλλαγές επαναγοράς συνεπάγονται
κινδύνους παρόμοιους με εκείνους των δικαιωμάτων
προαίρεσης ή των προθεσμιακών συμβάσεων.
Η μέγιστη και η αναμενόμενη έκθεση ενεργητικού των
Υπο-Κεφαλαίων στα ΣΧΤ αναφέρεται στην ενότητα «Τα
Υπο-Κεφάλαια». Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσοστά
αυτά ενδέχεται να είναι υψηλότερα.

Πολιτική σε σχέση με την παροχή ασφάλειας
(εγγυήσεων)
Ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να εισπράττει εγγύηση μέσω
ενός εξωχρηματιστηριακού παραγώγου, μιας σύμβασης
επαναγοράς ή μιας συμφωνίας δανεισμού τίτλων.
Εγγύηση σε μετρητά
Η εγγύηση σε μετρητά μπορεί να κατατεθεί, να επενδυθεί
σε κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας, να χρησιμοποιηθεί
για συναλλαγές αντίστροφης επαναγοράς (εφόσον τα
μετρητά μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε) ή να
επενδυθεί σε Βραχυπρόθεσμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Διαχείρισης Διαθεσίμων.
Οι επενδύσεις στις οποίες επανεπενδύεται η εγγύηση σε
μετρητά διέπονται από τις πολιτικές για τις εγγυήσεις σε
μη μετρητά.
Εγγύηση σε μη μετρητά
Η εγγύηση σε μη μετρητά πρέπει:
• να είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμη
• να διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά ή σε
πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης με
διαφανείς διαδικασίες αποτίμησης
• να αποτιμάται καθημερινά
• να υπόκειται σε δεόντως συντηρητικές πολιτικές
«κουρέματος» εάν χαρακτηρίζεται από μεγάλη
μεταβλητότητα αναφορικά με την υψηλή
πιστωτική ποιότητα
• να είναι επαρκώς διαφοροποιημένη σε επίπεδο
χωρών, αγορών και εκδοτών
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•

να μπορεί να εκπέσει πλήρως οποτεδήποτε και
δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να επανεπενδυθεί ή
να ενεχυριαστεί

Πολιτικές «κουρέματος» (Το ποσοστό αναπροσαρμογής
της αγοραίας αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού κατά
τον υπολογισμό των επιπέδων κεφαλαιακής απαίτησης,
περιθωρίου και εγγύησης)
Προγράμματα δανεισμού τίτλων
Οι δανειολήπτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει
να παρέχουν εγγύηση προκειμένου να μετριαστεί ο
πιστωτικός κίνδυνος. Μπορεί να γίνει «κούρεμα» στις
εγγυήσεις που εισπράττονται ανάλογα με το είδος της
εγγύησης και λαμβάνοντας υπόψη την πιστωτική ποιότητα,
τη μεταβλητότητα των τιμών και τα αποτελέσματα των
τεστ κοπώσεως που ίσως έχουν διεξαχθεί. Το «κούρεμα»
στους χρεωστικούς τίτλος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από
το είδος εκδότη και τη διάρκεια των τίτλων. Στις μετοχές
πραγματοποιείται μεγαλύτερο «κούρεμα».
Οι πράκτορες δανεισμού τίτλων/πάροχοι υπηρεσιών και ο
Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθούν στενά την
πολιτική περί εγγυήσεων στο πλαίσιο των γεγονότων της
αγοράς. Οι εγγυήσεις παρακολουθούνται και αποτιμούνται
στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε καθημερινή βάση.
Τακτικές αναφορές παρέχονται στην Εταιρεία Διαχείρισης,
στο Θεματοφύλακα, στον Φορέα Διοίκησης και στον
Διαχειριστή Επενδύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Διαχείρισης είναι εξουσιοδοτημένο να
τροποποιεί ή να αφαιρεί από τη λίστα επιλέξιμες
εγγυήσεις, να προχωρεί σε αλλαγές στις πολιτικές για το
«κούρεμα» ή να αναθεωρεί τη λίστα με τους εγκεκριμένους
αντισυμβαλλόμενους.
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος σε μια εξωχρηματιστηριακή
συναλλαγή χρηματοπιστωτικού παραγώγου είναι
πιστωτικό ίδρυμα και η έκθεση σε κίνδυνο
αντισυμβαλλόμενου υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού
του Υπο-Κεφαλαίου, το Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να καλύπτει
αυτήν την υπερβάλλουσα διαφορά μέσω εγγυήσεων. Σε
σχέση με αντισυμβαλλόμενους που δεν είναι πιστωτικά
ιδρύματα, το όριο έκθεσης είναι 5%.
Αναφορικά με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης (ΤRS) ή άλλα παράγωγα με παρόμοια
χαρακτηριστικά, ένα Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να επιλέγει τον
αντισυμβαλλόμενο που εγκρίνεται από την Εταιρεία
Διαχείρισης Οι εν λόγω εγκεκριμένοι αντισυμβαλλόμενοι
θα εξειδικεύονται σε συναφή είδη συναλλαγών και θα είναι
είτε πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε ένα Κράτος Μέλος
είτε εταιρείες επενδύσεων (χωρίς κριτήρια σχετικά με το
νομικό καθεστώς) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο
πλαίσιο της Οδηγίας MiFID και υπόκεινται στους κανόνες
προληπτικής εποπτείας, με αξιολόγηση πιστοληπτικής
ικανότητας τουλάχιστον ΒΒΒ- ή ισοδύναμη αυτής. Οι
εγγυήσεις κατατίθενται και λαμβάνονται προκειμένου να
μετριαστεί ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου σε
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εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές χρηματοπιστωτικών
παραγώγων. Η Εταιρεία Διαχείρισης καθορίζει τι είναι
επιλέξιμο για χρήση ως εγγύηση και επί του παρόντος
εφαρμόζει μια πιο περιοριστική πολιτική για τις εγγυήσεις
σε σχέση με τις απαιτήσεις του κανονισμού περί ΟΣΕΚΑ.
Συνήθως, ως εγγυήσεις για εξωχρηματιστηριακές
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα γίνονται
δεκτά τα μετρητά και κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι. Ωστόσο,
μπορούν να γίνουν δεκτοί και άλλοι τίτλοι, κατόπιν
συμφωνίας της Εταιρείας Διαχείρισης. Το κρατικό χρέος
μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κρατικούς τίτλους
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ιταλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου, της Σουηδίας και άλλων κυβερνήσεων της
ευρωζώνης κατά τα συμφωνηθέντα. Κάθε Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να διασφαλίζεται πλήρως με τίτλους που εκδίδονται
ή για τους οποίους εγγυώνται οι ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία,
Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία και
άλλες κυβερνήσεις της ευρωζώνης όπως έχει συμφωνηθεί.
Οι εγγυήσεις παρακολουθούνται και αποτιμούνται στις
τρέχουσες τιμές της αγοράς σε καθημερινή βάση. Τακτικές
αναφορές παρέχονται στην Εταιρεία Διαχείρισης, στο
Θεματοφύλακα, στον Φορέα Διοίκησης και στον
Διαχειριστή Επενδύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Διαχείρισης έχει προσδιορίσει τους
εγκεκριμένους αντισυμβαλλόμενους, τις επιλέξιμες
εγγυήσεις και τις πολιτικές «κουρέματος», που ενδέχεται
να αναθεωρούνται ή να τροποποιούνται από την Εταιρεία
Διαχείρισης οποτεδήποτε.
Κάθε «κούρεμα» που μπορεί να ισχύει σε σχέση με τις
εγγυήσεις συμφωνείται σε συντηρητική βάση με κάθε
αντισυμβαλλόμενο στην εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή
χρηματοπιστωτικών παραγώγων,
ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Το «κούρεμα» ενδέχεται να
ποικίλλει σύμφωνα με τους όρους κάθε διαπραγματευθείσας
σύμβασης παροχής εγγύησης και σύμφωνα με την κρατούσα
πρακτική και τις συνθήκες της αγοράς.
Η εξής κατευθυντήρια οδηγία, σε σχέση με τα αποδεκτά
επίπεδα «κουρέματος» για τις εγγυήσεις σε
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, εφαρμόζεται από την
Εταιρεία Διαχείρισης (που διατηρεί το δικαίωμα να την
τροποποιεί οποτεδήποτε).
«Κουρέματα» εγγυήσεων για τον υπολογισμό του κινδύνου
αντισυμβαλλόμενου
Εγγύηση

«Κούρεμα» —
έκθεση σε
συναλλαγές
στο ίδιο νόμισμα

«Κούρεμα» —
έκθεση σε
διανομισματικές
συναλλαγές

Μετρητά

Μηδέν

10%

Κρατικά ομόλογα

10%*

15%*

Μη κρατικά ομόλογα

15%

20%

Λοιπές πληροφορίες

20%

20%

* Τα ποσοστά αυτά ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του τίτλου.
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Εξαιρέσεις στα πιο πάνω «κουρέματα» ενδέχεται να
ισχύουν όπου έχουν τεθεί κριτήρια πιστωτικής
αξιολόγησης σε σχέση με την εγγύηση.
Τα συμβόλαια με τους αντισυμβαλλόμενους θέτουν, σε
γενικές γραμμές, όρια σε σχέση με το μέγεθος της μη
διασφαλισμένης πιστωτικής έκθεσης που είναι
διατεθειμένοι να δεχθούν οι συμβαλλόμενοι προτού
ζητήσουν εγγυήσεις. Αυτά συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 0
έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπονται ελάχιστα ποσά
μεταβίβασης, συχνά μεταξύ 250 - 1 εκ. ευρώ, προκειμένου
να αποφεύγονται τα περιττά έξοδα που ενέχουν οι
μεταβιβάσεις μικρών ποσών.
Μόχλευση
Παρόλο που τα αμοιβαία κεφάλαια των ΟΣΕΚΑ δεν
μπορούν να δανειστούν προκειμένου να χρηματοδοτήσουν
επενδύσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά
παράγωγα για να αποκτήσουν πρόσθετη έκθεση στην
αγορά πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού τους. Η
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως μόχλευση.
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο που χρησιμοποιεί τις μεθόδους
απόλυτης ή σχετικής αξίας σε κίνδυνο (VaR) πρέπει επίσης
να υπολογίζει την αναμενόμενη μεικτή μόχλευση, η οποία
αναφέρεται στις πληροφορίες για κάθε Υπο-Κεφάλαιο.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η μεικτή μόχλευση μπορεί
να υπερβαίνει αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό
μόχλευσης ενδεχομένως να μην αποτυπώνει επαρκώς το
προφίλ κινδύνου των Υπο-Κεφαλαίων και θα πρέπει να
μελετάται σε συνδυασμό με την επενδυτική πολιτική και
τους στόχους των Υπο-Κεφαλαίων. Η μεικτή μόχλευση
είναι μια μέθοδος μέτρησης της συνολικής χρήσης
παραγώγων και υπολογίζεται ως το άθροισμα της
θεωρητικής έκθεσης των παραγώγων που
χρησιμοποιούνται, χωρίς συμψηφισμό για να μην θεωρηθεί
ότι οι αντίθετες θέσεις αλληλοακυρώνονται.Επειδή ο
υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη εάν ένα συγκεκριμένο
παράγωγο αυξάνει ή μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ούτε
τις μεταβαλλόμενες ευαισθησίες της θεωρητικής έκθεσης
των παραγώγων στις κινήσεις της αγοράς, μπορεί να μην
είναι αντιπροσωπευτικός του πραγματικού επιπέδου του
επενδυτικού κινδύνου σε ένα Υπο-Κεφάλαιο.Ο
συνδυασμός παραγώγων και οι σκοποί της χρήσης κάποιου
παραγώγου μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες
της αγοράς.

Διαχείριση και παρακολούθηση των
κινδύνων από τις συναλλαγές παραγώγων
Η Εταιρεία Διαχείρισης χρησιμοποιεί μια διαδικασία
διαχείρισης κινδύνου που της δίνει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί και να μετρά οποιαδήποτε στιγμή τον
κίνδυνο της θέσης κάθε παραγώγου και τη συμβολή του
στο προφίλ συνολικού κινδύνου κάθε Υπο-Κεφαλαίου.
Υπολογισμοί του κινδύνου εκτελούνται καθημερινά, είτε
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το Υπο-Κεφάλαιο υπολογίζει την ΚΑΕ για τη
συγκεκριμένη ημέρα είτε όχι.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης κάθε ΥποΚεφαλαίου και για να αντιπροσωπεύουν το προφίλ
κινδύνου του;
• η προσέγγιση της δέσμευσης ή
• η προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο (Value at
Risk ή «VaR»), είτε πρόκειται για την Απόλυτη
Αξία σε Κίνδυνο είτε για τη Σχετική Αξία σε
Κίνδυνο ανάλογα με το είδος των αμοιβαίων
κεφαλαίων
Η Εταιρία Διαχείρισης επέλεξε την προσέγγιση Αξίας σε
Κίνδυνο (VaR) ως την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης για
όλα τα Υπο-Κεφάλαια, εξαιρουμένων των Υπο-Κεφαλαίων
SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803 και SMBC
Amundi Protect Fund USD Step 201809
H προσέγγιση της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)
είναι ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος υπολογισμού της
μέγιστης πιθανής ζημίας από τον κίνδυνο αγοράς που είναι
πιθανό να υποστεί ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο
στοιχείων ενεργητικού. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
VaR, το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει να εκτιμήσει, με
βεβαιότητα 99%, τη μέγιστη ζημία που μπορεί να υποστεί
σε ένα μήνα (δηλ. σε 20 συναλλακτικές ημέρες) από τις
ενέργειες της αγοράς και σε συνήθεις συνθήκες της
αγοράς. Η απόλυτη VaR ή η σχετική VaR μπορούν να
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες για κάθε ΥποΚεφάλαιο. Η σχετική Αξία σε Κίνδυνο («VaR») είναι ίδια
με την απόλυτη Αξία σε Κίνδυνο με τη διαφορά ότι το
Υπο-Κεφάλαιο μετρά τη VaR του σε σχέση με τη VaR του
χαρτοφυλακίου αναφοράς του (περιγράφεται στις
πληροφορίες των συγκεκριμένων Υπο-Κεφαλαίων). Η VaR
του Υπο-Κεφαλαίου δεν πρέπει να είναι υπερδιπλάσια της
VaR του χαρτοφυλακίου αναφοράς του. Η απόλυτη VaR
περιορίζεται στο 20% της ΚΑΕ του (με βεβαιότητα 99%
και περίοδο διακράτησης 20 συναλλακτικών ημερών).
Όλα τα Υπο-Κεφάλαια που χρησιμοποιούν την προσέγγιση
VaR πρέπει να υπολογίζουν την έκθεσή τους σε παράγωγα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «αθροίσματος των
ονομαστικών αξιών». Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
αποφασίσει, εάν αυτό συνάδει με τη στρατηγική
διαχείρισης επενδύσεων ενός Υπο-Κεφαλαίου, ότι το ΥποΚεφάλαιο θα υπολογίζει την έκθεσή του σε παράγωγα και
με τη μέθοδο της δέσμευσης.
Η προσέγγιση της δέσμευσης
Το Υπο-κεφάλαιο υπολογίζει την έκθεση σε όλα τα
παράγωγα σαν να ήταν άμεσες επενδύσεις στις
υποκείμενες θέσεις. Αυτό επιτρέπει στο Υπό-κεφάλαιο να
συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις των θέσεων αντιστάθμισης
ή συμψηφισμού, καθώς και τις θέσεις που έχουν ληφθεί για
την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ένα
Υπο-κεφάλαιο που χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση
πρέπει να διασφαλίσει ότι η συνολική έκθεση στην αγορά
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από δεσμεύσεις παραγώγων δεν υπερβαίνει το 210% του
συνολικού ενεργητικού (100% από άμεσες επενδύσεις,
100% από παράγωγα και 10% από δανεισμό).

Επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη διαχείριση κινδύνων
Οι υπολογισμοί συνολικής έκθεσης σε παράγωγα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως την
τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού,
τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, τις αναμενόμενες
εξελίξεις στην αγορά και το διαθέσιμο χρόνο για τη
ρευστοποίηση των θέσεων.
Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και της
παρακολούθησης των κινδύνων, τα παράγωγα που είναι
ενσωματωμένα σε κινητές αξίες ή μέσα διαχείρισης
διαθεσίμων «μετρούν» ως παράγωγα και κάθε έκθεση σε
κινητές αξίες ή μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που
αποκτάται μέσω παραγώγων (με εξαίρεση τα παράγωγα
που βασίζονται σε δείκτες) «μετρά» ως επένδυση στους εν
λόγω τίτλους ή μέσα.
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Συγκέντρωση ενεργητικού
Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και όπου το
επιτρέπουν οι επενδυτικές πολιτικές των Υπο-Κεφαλαίων,
η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει
σε συγκέντρωση και διαχείριση, από κοινού,
των στοιχείων ενεργητικού ορισμένων Υπο-Κεφαλαίων
(συνδιαχείριση).
Το συμφέρον ενός Υπο-Κεφαλαίου στο συγκεντρωμένο
σύνολο ενεργητικού είναι μια λειτουργία του ενεργητικού
που προσέθεσε ή αφαίρεσε από το συγκεντρωμένο σύνολο
ενεργητικού και των επενδυτικών επιδόσεων του
συγκεντρωμένου συνόλου ενεργητικού. Κατά αυτήν την
έννοια, το συγκεντρωμένο σύνολο ενεργητικού λειτουργεί
σύμφωνα με την ίδια αρχή όπως ένας ΟΣΕΚΑ ή άλλος
οργανισμός συλλογικής επένδυσης (παρόλο που πρόκειται
για εσωτερικό οργανισμό με μόνους επιλέξιμους
«επενδυτές» τα Υπο-Κεφάλαια).
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Βιώσιμη Επένδυση
Κανονισμός Περί Γνωστοποιήσεων
Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει
σε πολιτική συμφωνία για τον Κανονισμό Περί
Γνωστοποιήσεων, επιδιώκοντας έτσι να δημιουργήσουν ένα
πανευρωπαϊκό πλαίσιο προκειμένου να διευκολυνθούν οι
Βιώσιμη Επένδυση. Ο Κανονισμός Περί Γνωστοποιήσεων
παρέχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με τις
γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας στους επενδυτές στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων
καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών
προϊόντων (π.χ. ΟΣΕΚΑ, οργανισμοί εναλλακτικών
επενδύσεων, συνταξιοδοτικά καθεστώτα κλπ) και
συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές (π.χ.
εξουσιοδοτημένους διαχειριστές και συμβούλους
επενδύσεων της ΕΕ). Επιδιώκει να επιτύχει μεγαλύτερη
διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές
ενσωματώνουν τους Κινδύνους Βιωσιμότητας στις
επενδυτικές τους αποφάσεις και εξετάζουν τις δυσμενείς
επιπτώσεις βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία.
Στόχοι της είναι (i) η ενίσχυση της προστασίας των
επενδυτών σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, (ii) η βελτίωση
των γνωστοποιήσεων που καθίστανται διαθέσιμες στους
επενδυτές από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές και (iii) η βελτίωση των γνωστοποιήσεων που
καθίστανται διαθέσιμες στους επενδυτές σχετικά με τα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων,
στους επενδυτές να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές
αποφάσεις.
Για τους σκοπούς του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων, η
Εταιρεία Διαχείρισης πληροί τα κριτήρια ενός
«συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές αγορές», ενώ κάθε
Υπο-Κεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ενός
«χρηματοπιστωτικού προϊόντος».

Κανονισμός για την ταξινομία
Ο Κανονισμός για την ταξινομία στοχεύει στον εντοπισμό
των οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως
περιβαλλοντικά βιώσιμες (οι «Βιώσιμες δραστηριότητες»).
Ο Κανονισμός για την ταξινομία προσδιορίζει τις
δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τη συνεισφορά τους σε
έξι περιβαλλοντικούς στόχους: (i) Μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής, (ii) Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, (iii) Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων
και των θαλάσσιων πόρων, (iv) Μετάβαση σε μια κυκλική
οικονομία, (v) Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, (vi)
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.
Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως
περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν η δραστηριότητα αυτή
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συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων
από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, δεν επιβαρύνει
σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους
(απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά») και ασκείται
σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 18 του Κανονισμού για την ταξινομία. Η
απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» ισχύει μόνο για
τις υποκείμενες επενδύσεις των σχετικών Υποκεφαλαίων
που λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Οικονομικές
Δραστηριότητες.
Τα Υποκεφάλαια που προσδιορίζονται ως Άρθρο 8 ή Άρθρο
9 στις αντίστοιχες ενότητες της επενδυτικής πολιτικής
μπορούν να επενδύουν, αλλά δεν δεσμεύονται να
επενδύσουν κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, σε οικονομικές δραστηριότητες που
συμβάλλουν στους ακόλουθους περιβαλλοντικούς στόχους
που ορίζονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού για την
ταξινομία: μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ή/και
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση του Κανονισμού για
την ταξινομία, η Εταιρία Διαχείρισης διασφαλίζει επί του
παρόντος ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν επιβαρύνουν
σημαντικά οποιονδήποτε άλλο περιβαλλοντικό στόχο
εφαρμόζοντας πολιτικές αποκλεισμού σε σχέση με εκδότες
των οποίων οι περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές ή/και
σχετικές με τη διακυβέρνηση πρακτικές είναι
αμφιλεγόμενες.
Η δέσμευση αυτή θα επιτυγχάνεται προοδευτικά και με
συνεχόμενα βήματα, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις του
Κανονισμού για την ταξινομία στην επενδυτική διαδικασία
των σχετικών Υποκεφαλαίων, εντός του συντομότερου
εύλογου χρονικού διαστήματος. Αυτό θα οδηγήσει σε έναν
ελάχιστο βαθμό ευθυγράμμισης του χαρτοφυλακίου με
βιώσιμες δραστηριότητες που θα είναι διαθέσιμες στους
επενδυτές εκείνη τη δεδομένη στιγμή.
Εν τω μεταξύ, ο βαθμός ευθυγράμμισης οποιουδήποτε
χαρτοφυλακίου με βιώσιμες δραστηριότητες δεν θα είναι
διαθέσιμος στους επενδυτές.
Από την πλήρη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την
οριστικοποίηση των σχετικών μεθοδολογιών υπολογισμού,
η περιγραφή του βαθμού στον οποίο οι υποκείμενες
επενδύσεις του σχετικού Υποκεφαλαίου χρηματοδοτούν
βιώσιμες δραστηριότητες θα είναι διαθέσιμη στους
επενδυτές. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και οι πληροφορίες
σχετικά με το ποσοστό των «ευνοϊκών» και μεταβατικών
δραστηριοτήτων, θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική έκδοση
του ενημερωτικού δελτίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ένα
Υποκεφάλαιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων και του Κανονισμού για
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την ταξινομία, ανατρέξτε στο παράρτημα του εν λόγω
Υποκεφαλαίου. Η Εταιρία Διαχείρισης επιδιώκει να
περιγράψει ορισμένα ζητήματα βιωσιμότητας κατωτέρω και
στο αντίστοιχο Παράρτημα σύμφωνα με τον Κανονισμό
Περί Γνωστοποιήσεων. Συγκεκριμένα, στο αντίστοιχο
παράρτημα θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με
το (i) πώς χρησιμοποιείται η επενδυτική στρατηγική ενός
Υπο-Κεφαλαίου για την επίτευξη περιβαλλοντικών ή
κοινωνικών χαρακτηριστικών ή (ii) εάν το εν λόγω ΥποΚεφάλαιο έχει ως επενδυτικό στόχο τις Βιώσιμη Επένδυση.
Ανατρέξτε επίσης στην «Επισκόπηση της Υπεύθυνης
Επενδυτικής Πολιτικής» παρακάτω για μια σύνοψη του
τρόπου ενσωμάτωσης των Κινδύνων βιωσιμότητας στις
επενδυτικές διαδικασίες.

ομάδα ανάλυσης ESG της Amundi, η οποία λειτουργεί
ανεξάρτητα και συμπληρωματικά στη διαδικασία
αποφάσεων, όπως αναλύεται παρακάτω.
Η αξιολόγηση ESG της Amundi είναι μια ποσοτική
αξιολόγηση ESG που αντιστοιχεί σε επτά βαθμούς, από το A
(καλύτερη συνολική βαθμολογία) έως το G (χειρότερη). Στην
κλίμακα αξιολόγησης ESG της Amundi, οι τίτλοι που
κατατάσσονται στον κατάλογο εξαίρεσης αντιστοιχούν στο G.
Για τους εταιρικούς εκδότες, η απόδοση ESG αξιολογείται,
συγκρινόμενη με τη μέση απόδοση του τομέα του, μέσω των
τριών ESG διαστάσεων:
1.

Επισκόπηση της Υπεύθυνης
Επενδυτικής Πολιτικής
Από τη δημιουργία του, ο όμιλος εταιρειών Amundi
(«Amundi») έχει θέσει την υπεύθυνη επένδυση και την
εταιρική ευθύνη ως έναν από τους θεμέλιους πυλώνες της,
βασιζόμενη στη πεποίθηση ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν
μεγαλύτερη ευθύνη για τη βιώσιμη κοινωνία και ότι η ESG
πρακτική είναι μακροπρόθεσμος παράγοντας των
οικονομικών επιδόσεων.
Η Amundi θεωρεί ότι, πέραν των οικονομικών πτυχών, η
ενσωμάτωση της ESG πρακτικής στη διαδικασία
επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των
Παραγόντων βιωσιμότητας και των Κινδύνων βιωσιμότητας,
επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των
επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών.
Ενσωμάτωση Κινδύνων βιωσιμότητας από την Amundi
Η Amundi ανέπτυξε δική της αξιολόγηση ESG. Η
αξιολόγηση ESG της Amundi στοχεύει στη μέτρηση της
απόδοσης ESG ενός εκδότη, π.χ. της ικανότητάς του να
προβλέπει και να διαχειρίζεται Κινδύνους βιωσιμότητας και
ευκαιρίες, που σχετίζονται με τον τομέα και σε μεμονωμένες
περιστάσεις. Χρησιμοποιώντας τις αξιολογήσεις ESG της
Amundi, οι Διαχειριστές Επενδύσεων λαμβάνουν υπόψη
τους Κινδύνους Βιωσιμότητας στις επενδυτικές τους
αποφάσεις.
Η Amundi εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές αποκλεισμού
σε όλες τις ενεργές επενδυτικές στρατηγικές της Amundi,
αποκλείοντας εταιρείες που αντίκεινται στην Υπεύθυνη
Επενδυτική Πολιτική, όπως αυτές που δεν τηρούν διεθνείς
συμβάσεις, διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια ή εθνικούς
κανονισμούς.
Η Amundi ανέπτυξε τη δική της διαδικασία αξιολόγησης
ESG βάσει της «Άριστης» προσέγγισης. Οι αξιολογήσεις
που προσαρμόζονται σε κάθε τομέα δραστηριότητας
στοχεύουν στην αξιολόγηση της δυναμικής λειτουργίας των
εταιρειών.
Η αξιολόγηση και η ανάλυση ESG διενεργούνται από την
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2.

3.

Περιβαλλοντικές
διαστάσεις:
εξετάζει
την
ικανότητα των εκδοτών να ελέγχουν τις άμεσες και
έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους,
περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας,
μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
καταπολεμώντας την εξάντληση των πόρων και
προστατεύοντας τη βιοποικιλομορφία.
Κοινωνικές διαστάσεις: μετράει τον τρόπο
λειτουργίας ενός εκδότη υπό δύο διαφορετικές
έννοιες: τη στρατηγική του εκδότη για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του και τον
σεβασμό
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
γενικότερα.
Διαστάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση: αξιολογεί
την ικανότητα του εκδότη να διασφαλίζει τη βάση
ενός
αποτελεσματικού
πλαισίου
εταιρικής
διακυβέρνησης και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη
αξία.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται από την αξιολόγηση ESG
της Amundi χρησιμοποιεί 37 κριτήρια τα οποία είναι είτε
γενικά (κοινά για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως της
δραστηριότητάς τους) είτε τομεακά, και σταθμίζονται
σύμφωνα με τον τομέα και εξετάζονται ως προς τις
επιπτώσεις τους στη φήμη, τη λειτουργική αποδοτικότητα
και τους κανονισμούς του εκδότη.
Η αξιολόγηση ESG της Amundi λαμβάνει επίσης υπόψη τις
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του
εκδότη στην αειφορία (κύρια δυσμενής επίπτωση των
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες βιωσιμότητας,
όπως καθορίζεται από την Amundi), συμπεριλαμβανομένων
των ακόλουθων δεικτών:
- Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και Ενεργειακή
απόδοση (κριτήρια για τις εκπομπές και την
ενεργειακή χρήση)
- Βιοποικιλομορφία (κριτήρια για τα απόβλητα, την
ανακύκλωση, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση,
την υπεύθυνη διαχείριση δασών)
- Νερό (κριτήρια για το νερό)
- Απόβλητα (κριτήρια για τα απόβλητα, την
ανακύκλωση, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση)
- Κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα (κριτήρια για
την κοινοτική συμμετοχή και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις εργασιακές πρακτικές, τη μορφή
του διοικητικού συμβουλίου, τις εργασιακές
σχέσεις και τα κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας)

Τα Υπο-Κεφάλαια

-

Ανθρώπινα δικαιώματα (κριτήρια για την κοινοτική
συμμετοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα)
Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας
(κριτήρια δεοντολογίας).

Ο τρόπος με τον οποίο και ο βαθμός στον οποίο
ενσωματώνονται οι αναλύσεις ESG, για παράδειγμα βάσει
των βαθμολογιών ESG, καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε
Υπο-Κεφάλαιο από τον Διαχειριστή επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της
Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής και της μεθοδολογίας
αξιολόγησης της Amundi, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.amundi.com.
Ενσωμάτωση των Κινδύνων βιωσιμότητας σε επίπεδο ΥποΚεφαλαίου
Το Υπο-Κεφάλαιο που αναφέρεται κατωτέρω ταξινομείται
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Περί
Γνωστοποιήσεων και στοχεύει στην προώθηση των
περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών. Εκτός
από την εφαρμογή της Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής
της Amundi, αυτό το Υπο-Κεφάλαιο στοχεύει στην
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προώθηση των εν λόγω χαρακτηριστικών μέσω αυξημένης
έκθεσης σε βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού που
αποκτήθηκαν επιδιώκοντας να επιτύχουν αξιολόγηση ESG
των χαρτοφυλακίων τους μεγαλύτερη από εκείνη του
αντίστοιχου δείκτη αναφοράς ή του επενδυτικού συνόλου.
Η βαθμολογία ESG του χαρτοφυλακίου είναι ο
σταθμισμένος κατά AUM μέσος όρος της βαθμολογίας
ESG των εκδοτών, βάσει του μοντέλου βαθμολόγησης
ESG της Amundi.
-

Amundi S.F. – High Potential Bond

Τέλος, Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική της
Amundi, οι Διαχειριστές Επενδύσεων όλων των ΥποΚεφαλαίων που δεν ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 8
ή 9 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων, ενσωματώνουν
τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική τους
διαδικασία και λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις
των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες
Βιωσιμότητας μέσω της αξιολόγησης ESG της Amundi και
του αποκλεισμού των εκδοτών που ορίζονται στον κατάλογο
εξαίρεσης της Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής.
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Κίνδυνοι για τα Υπο-Κεφάλαια
Οι πιο κάτω περιγραφές κινδύνων αντιστοιχούν στους
κύριους παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται στις
πληροφορίες σχετικά με τα Υπο-Κεφάλαια, ωστόσο,
περιγράφουν και άλλους κινδύνους που ενδέχεται να
επηρεάζουν τα Υπο-Κεφάλαια. Παρόλο που οι
πληροφορίες για τους κινδύνους στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο αποσκοπούν στο να δώσουν μια ιδέα για τους
κύριους κινδύνους με τους οποίους συνδέεται κάθε ΥποΚεφάλαιο, κάθε Υπο-Κεφάλαιο θα μπορούσε να
επηρεαστεί από κινδύνους που δεν αναφέρονται στο παρόν
και, άλλωστε, οι περιγραφές των κινδύνων δεν είναι
εξαντλητικές.
Οποιοσδήποτε από αυτούς τους κινδύνους μπορεί να
προκαλέσει χρηματικές απώλειες για ένα Υπο-Κεφάλαιο,
χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με παρόμοιες επενδύσεις,
αστάθεια (διακυμάνσεις της ΚΑΕ) ή μη επίτευξη του
στόχου του σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Γενικοί Κίνδυνοι
Κίνδυνος συλλογικών επενδύσεων Όπως συμβαίνει με
κάθε οργανισμό επενδύσεων, η επένδυση σε οποιοδήποτε
από αυτά τα Υπο-Κεφάλαια συνεπάγεται ορισμένους
κινδύνους που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας επενδυτής
εάν επενδύει άμεσα στις αγορές. Οι ενέργειες άλλων
επενδυτών, ιδιαίτερα οι αιφνίδιες μεγάλες εκροές
μετρητών, θα μπορούσαν να παρέμβουν στην ομαλή
διαχείριση ενός Υπο-Κεφαλαίου και να προκαλέσουν
πτώση της ΚΑΕ του. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να
κατευθύνει ή να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο
επενδύεται ένα Υπο-Κεφάλαιο. Οι συναλλαγές ενός ΥποΚεφαλαίου ενδέχεται να μην είναι οι ιδανικές για την
φορολογική απόδοση ενός συγκεκριμένου επενδυτή. Τα
Υπο-Κεφάλαια υπόκεινται σε διάφορους αναπτυξιακούς
νόμους και κανονισμούς οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση
ορισμένων τίτλων και επενδυτικών τεχνικών που θα
μπορούσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις. Η καταχώρηση
ενός Υπο-Κεφαλαίου σε ορισμένες χώρες μπορεί να
δημιουργήσει επενδυτικούς περιορισμούς.
Πιστωτικός κίνδυνος Ένα ομόλογο, τίτλος
χρηματαγοράς, μέσο ή συμφωνία μπορεί να απωλέσει το
σύνολο ή μέρος της αξίας του σε περίπτωση επιδείνωσης
της οικονομικής κατάστασης του εκδότη ή του
αντισυμβαλλόμενου.
Εάν η οικονομική κατάσταση του εκδότη ή του
αντισυμβαλλόμενου ενός ομολόγου, τίτλου χρηματαγοράς,
μέσου ή συμφωνίας επιδεινωθεί, η αξία του εν λόγω
ομολόγου, τίτλου χρηματαγοράς, μέσου ή συμφωνίας
μπορεί να πέσει. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο εκδότης ή ο
αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καθυστερήσει τις
προγραμματισμένες πληρωμές στους επενδυτές ή να
αδυνατεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή.
Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων μπορούν να
μεταβληθούν απότομα και απρόβλεπτα. Η
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συναλλαγματική έκθεση ενός Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο των διακυμάνσεων στην τιμή
Μονάδας και να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις.
Παρομοίως, ένα Υπο-Κεφάλαιο που επενδύει σε
νομίσματα ως πρωταρχικό στόχο του ενδέχεται να
υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο μεγαλύτερο του
συνήθους.
Στο βαθμό που τα στοιχεία ενεργητικού ενός
συγκεκριμένου Υπο-Κεφαλαίου εκφράζονται σε ένα ή
περισσότερα νομίσματα που διαφέρουν από το νόμισμα
βάσης του Υπο-Κεφαλαίου, οι μεταβολές των
συναλλαγματικών ισοτιμίων μπορεί να μειώσουν τα
επενδυτικά κέρδη ή να αυξήσουν τις επενδυτικές ζημίες
που προκύπτουν από τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.
Κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων Η Εταιρεία
Διαχείρισης ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες ενδέχεται
να πραγματοποιούν συναλλαγές που δημιουργούν πιθανή
σύγκρουση μεταξύ του καθήκοντος της Εταιρείας
Διαχείρισης προς ένα Υπο-Κεφάλαιο και του καθήκοντός
της προς άλλους επενδυτές ή των δικών της οικονομικών
συμφερόντων. Η Εταιρεία Διαχείρισης, στο πλαίσιο των
κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για εκείνη, πρέπει να
προσπαθεί να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων
και, όταν αυτές δεν μπορούν να αποφευχθούν, να
διασφαλίζει ότι οι πελάτες της (περιλαμβανομένου του
Υπο-Κεφαλαίου) έχουν δίκαιη μεταχείριση. Η Εταιρεία
Διαχείρισης θα διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές αυτού του
είδους πραγματοποιούνται με όρους οι οποίοι δεν θα ήταν
λιγότερο ευνοϊκοί για το Υπο-Κεφάλαιο αν δεν υπήρχε η
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, ούτε η Εταιρεία
Διαχείρισης ούτε οι θυγατρικές της θα έχουν την ευθύνη
λογοδοσίας απέναντι στο Υπο-Κεφάλαιο για οποιοδήποτε
κέρδος, προμήθεια ή αμοιβή που εισπράττουν από ή λόγω
συναλλαγών αυτού του είδους ή συναφών συναλλαγών,
ενώ οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης δεν θα
αναπροσαρμόζονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
Κίνδυνος θεματοφυλακής Η χρεοκοπία ή άλλη σοβαρή
αδυναμία που επηρεάζει το Θεματοφύλακα μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο επικείμενης ζημίας τα στοιχεία
ενεργητικού ενός Υπο-Κεφαλαίου που έχουν κατατεθεί
εκεί (συνήθως τα περισσότερα ή όλα τα στοιχεία
ενεργητικού). Ο κίνδυνος ζημίας είναι υψηλότερος για τις
καταθέσεις σε μετρητά που δεν διαχωρίζονται από άλλα
στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν κατατεθεί στο
Θεματοφύλακα με τον τρόπο που διαχωρίζονται τα
στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι μετρητά.
Εάν ο Θεματοφύλακας χρησιμοποιεί υπο-θεματοφύλακες
σε άλλες χώρες όπου επενδύουν τα Υπο-Κεφάλαια, τα
στοιχεία ενεργητικού ενός Υπο-Κεφαλαίου υπόκεινται σε
παρόμοιους κινδύνους σε επίπεδο υπο-θεματοφύλακα. Σε
χώρες όπου τα συστήματα θεματοφυλακής ή
διακανονισμού δεν είναι πλήρως αναπτυγμένα, ενδέχεται
να υπάρχει κίνδυνος μη επιστροφής των επενδύσεων από
το Θεματοφύλακα.
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Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει κατά καιρούς σε μια
χώρα όπου ο Θεματοφύλακας δεν διαθέτει ανταποκριτή. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο Θεματοφύλακας θα βρίσκει και θα
διορίζει έναν τοπικό θεματοφύλακα κατόπιν άσκησης της
δέουσας επιμέλειας. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να είναι
χρονοβόρα και να οδηγήσει στο μεταξύ σε απώλεια
επενδυτικών ευκαιριών για το Υπο-Κεφάλαιο.
Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεματοφύλακας αξιολογεί τον
κίνδυνο θεματοφυλακής της χώρας όπου φυλάσσεται σε
συνεχή βάση το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
ενδέχεται να προτείνει την άμεση πώληση του
ενεργητικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή που θα πωληθούν
τα στοιχεία ενεργητικού ενδέχεται να είναι χαμηλότερη
από την τιμή που θα εισέπραττε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
υπό κανονικές συνθήκες, επηρεάζοντας πιθανόν τις
επιδόσεις των αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων.
Κεντρικοί θεματοφύλακες κινητών αξιών Σύμφωνα με
την Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, η ανάθεση της
θεματοφυλακής του ενεργητικού του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου στον διαχειριστή ενός συστήματος
διακανονισμού κινητών αξιών δεν θεωρείται ως
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Θεματοφύλακα, ο
οποίος εξαιρείται από την αντικειμενική ευθύνη για την
απόδοση του ενεργητικού.
Κίνδυνος αμυντικής στάσης Όσο περισσότερο η
τρέχουσα ΚΑΕ προσεγγίζει την τρέχουσα αξία της
προστατευμένης ΚΑΕ, τόσο περισσότερο το ΥποΚεφάλαιο επιδιώκει τη διατήρηση του κεφαλαίου
μειώνοντας ή εξαλείφοντας την έκθεσή του σε δυναμικές
επενδύσεις και επενδύοντας σε πιο συντηρητικές
επενδύσεις. Αυτό περιορίζει ή εξαλείφει την ικανότητα του
Υπο-Κεφαλάιου να επωφεληθεί από τυχόν μελλοντικές
αυξήσεις των αξιών.
Κίνδυνος επιτοκίων, πληθωρισμού, αποπληθωρισμού
Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι αξίες των ομολόγων
γενικά πέφτουν. Γενικότερα, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται
όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της επένδυσης σε
ομόλογα και όσο υψηλότερη είναι η πιστωτική τους
ποιότητα.
Με τον πληθωρισμό, υπάρχει ο κίνδυνος η πραγματική
αξία του ενεργητικού ή του εισοδήματος ενός ΥποΚεφαλαίου να είναι μικρότερη στο μέλλον, καθώς ο
πληθωρισμός μειώνει την αξία του χρήματος. Ο κίνδυνος
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε σχέση με τα
μετρητά ή άλλα στοιχεία ενεργητικού των οποίων το
συνολικό ποσοστό απόδοσης σε μακροπρόθεσμη βάση
ενδέχεται να μην συμβαδίζει με τον πληθωρισμό.
Αντίστροφα, ο αποπληθωρισμός μπορεί να διαβρώσει την
πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη αυξάνοντας το
ενδεχόμενο αθέτησης των υποχρεώσεών του.
Κίνδυνος δικαιοδοσίας Οι επενδυτές εκτός
Λουξεμβούργου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι
ρυθμιστικές προστασίες που παρέχονται από τις τοπικές
εποπτικές αρχές τους μπορεί να μην ισχύουν.
Νομικός κίνδυνος Ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ή
της νομικής ικανότητας ενός συμβαλλόμενου να τη
συνάψει μπορεί να καταστήσει ανεφάρμοστη μια
χρηματοπιστωτική σύμβαση και η αφερεγγυότητα ή
πτώχευση του αντισυμβαλλόμενου μπορούν να
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καταργήσουν συμβατικά δικαιώματα που ειδάλλως θα
εφαρμόζονταν.
Κίνδυνος ρευστότητας Σε ορισμένες συνθήκες αγοράς, οι
τίτλοι που είναι ρευστοποιήσιμοι ενδέχεται να καταστεί
δύσκολο να αποτιμηθούν, να αγοραστούν ή να πωληθούν,
γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ΥποΚεφαλαίου να διεκπεραιώνει αιτήματα εξαγοράς.
Κίνδυνος αγοράς Οι τιμές πολλών τίτλων ενδέχεται να
χαρακτηρίζονται από αστάθεια και να αυξομειώνονται
βάσει των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών
αγορών στις οποίες συναλλάσσεται κάθε τίτλος.
Λειτουργικός κίνδυνος Ζημίες μπορούν να επέλθουν
λόγω ανθρώπινου λάθους ή παράλειψης, διαδικαστικών
λαθών, διακοπής του συστήματος ή εξωτερικών
γεγονότων.
Κίνδυνος διακανονισμού Ο συμβαλλόμενος σε μια
συναλλαγή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διακανονισμού όταν
έχει μεν εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του αλλά
δεν έχει ακόμα εισπράξει αξία από τον αντισυμβαλλόμενο.
Κίνδυνος παρακράτησης φόρου Ορισμένα έσοδα ενός
Υπο-Κεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου, με αποτέλεσμα οι παρακρατούμενοι φόροι να
μειώνουν την απόδοση των επενδύσεων. Προκειμένου να
αποφευχθεί αυτή η φορολόγηση, το Υπο-Κεφάλαιο
ενδέχεται να πρέπει να λάβει ορισμένα στοιχεία από τον
επενδυτή. Συγκεκριμένα, η Πράξη περί Φορολογικής
Συμμόρφωσης των Λογαριασμών στην Αλλοδαπή (Foreign
Account Tax Compliance ή «FATCA») απαιτεί την
απόκτηση ορισμένων στοιχείων ταυτοποίησης των
επενδυτών και την ενδεχόμενη παροχή αυτών των
στοιχείων στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των
Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επενδυτές που αδυνατούν να
παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες θα υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου 30% επί των διανομών που
εισπράττουν και επί των εσόδων τους από οποιαδήποτε
πώληση ή εκποίηση. Οι εν λόγω παρακρατούμενοι φόροι
που επιβάλλονται θα θεωρούνται ως διανομή προς τους
επενδυτές και όλες οι Μονάδες που διακρατούνται από
τους εν λόγω επενδυτές θα εξαγοράζονται αναγκαστικά.

Συγκεκριμένοι επενδυτικοί κίνδυνοι
Επενδύσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα Οι αξίες
των εμπορευμάτων χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια,
εν μέρει διότι μπορεί να επηρεαστούν από πολλούς
παράγοντες όπως οι μεταβολές των επιτοκίων, οι
μεταβολές στην προμήθεια και τη ζήτηση, οι ακραίες
καιρικές συνθήκες, οι ασθένειες των γεωργικών προϊόντων,
οι εμπορικές πολιτικές και οι πολιτικές και ρυθμιστικές
εξελίξεις.
Μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση («CoCo») Ορισμένα
Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε μετατρέψιμα
ομόλογα υπό αίρεση σε περιορισμένο βαθμό και σε κάθε
περίπτωση σε ποσοστό όχι υψηλότερο του 5% του
ενεργητικού τους, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική
πρόβλεψη στις επενδυτικές πολιτικές τους. Τα CoCo είναι
ομόλογα που πληρώνουν υψηλότερα μερίσματα και
μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές των εκδοτών ή να
υποστούν κεφαλαιακές ζημίες εάν συμβούν
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προκαθορισμένα γεγονότα. Η επένδυση σε CoCo ενδέχεται
να επιφέρει σημαντικές ζημίες στο αντίστοιχο ΥποΚεφάλαιο. Μετά από ορισμένα γεγονότα ενεργοποίησης,
όπως η πτώση του δείκτη κεφαλαίων ενός εκδότη κάτω
από ένα ορισμένο επίπεδο, το ομόλογ ενδέχεται να
μετατραπεί σε μετοχές του εκδότη ή να υποστεί
ζημίες επί του κεφαλαίου. Πρόκειται για καινοτόμα
χρηματοπιστωτκά μέσα και η συμπεριφορά τους σε
χρηματοοικονομικές συνθήκες πίεσης είναι, επομένως,
άγνωστη. Αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα σε σχέση με την
αποτίμησή τους και τους κινδύνους πιθανής μετάδοσης του
κινδύνου τιμών και αστάθειας ολόκληρης της κατηγορίας
ενεργητικού των CoCo, ιδιαίτερα καθώς εξακολουθεί να
μην είναι ξεκάθαρο εάν οι κάτοχοι των CoCo έχουν λάβει
υπόψη πλήρως τους υποκείμενους κινδύνους αυτών των
μέσων. Η επένδυση σε CoCo ενδέχεται να επιφέρει
σημαντικές απώλειες στο αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι κάτοχοι των CoCo θα υποστούν
ζημίες πριν από τους κατόχους μετοχικών τίτλων του ίδιου
εκδότη, σε αντίθεση με την κλασική ιεραρχική διάρθρωση
σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι μετοχών αναμένεται να
υποστούν τη ζημία πριν από τους κατόχους χρεωστικών
τίτλων. Ορισμένα CoCo υπόκεινται επίσης στον κίνδυνο
ακύρωσης πληρωμών τοκομεριδίων κατά τη διακριτική
ευχέρεια του εκδότη οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο
και για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια. Τα CoCo μπορεί να
εκδίδονται ως μέσα εις το διηνεκές και δεν πρέπει να
τεκμαίρεται ότι θα εφαρμοστεί το δικαίωμα πρόωρης
εξόφλησης κατά την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης (call
date).
Εξαγοράσιμα ομόλογα και ομόλογα αόριστης διάρκειας
Ορισμένα Υπο-κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε
εξαγοράσιμα ομόλογα (ομόλογα των οποίων οι εκδότες
έχουν το δικαίωμα να αποπληρώσουν το αρχικό κεφάλαιο
του ομολόγου πριν από την ημερομηνία λήξης).
Οποιαδήποτε απρόσμενη συμπεριφορά των επιτοκίων θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των
εξαγοράσιμων ομολογιών. Οι τιμές και οι αποδόσεις των
εξαγοράσιμων τίτλων αντανακλούν συνήθως την υπόθεση
ότι θα αποπληρωθούν σε συγκεκριμένο σημείο πριν από τη
λήξη τους. Όταν τα επιτόκια μειώνονται, οι εκδότες
τείνουν να αποπληρώνουν αυτά τα ομόλογα και να
επανεκδίδουν νέα με χαμηλότερα επιτόκια. Σε αυτήν την
περίπτωση, η μόνη εναλλακτική του Υπο-κεφαλαίου
μπορεί να είναι η επανεπένδυση των χρημάτων από αυτά
τα προπληρωμένα ομόλογα με χαμηλότερο επιτόκιο.
Ταυτόχρονα, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, οι δανειολήπτες
τείνουν να μην προπληρώνουν τα χαμηλότοκα ενυπόθηκα
δάνειά τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το Υπό-κεφάλαιο σε
αποδόσεις κάτω των τιμών της αγοράς έως ότου μειωθούν
τα επιτόκια ή ωριμάσουν οι τίτλοι.
Τα εξαγοράσιμα ομόλογα μπορεί να περιλαμβάνουν
ομόλογα αόριστης διάρκειας (ομόλογα χωρίς ημερομηνία
λήξης) τα οποία ενδέχεται να εκτίθενται σε πρόσθετο
κίνδυνο ρευστότητας σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς. Η
ρευστότητα για τέτοιες επενδύσεις σε ακραίες συνθήκες
της αγοράς μπορεί να είναι περιορισμένη, επηρεάζοντας
αρνητικά την τιμή πώλησής τους, η οποία με τη σειρά της
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
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Μετατρέψιμοι και προνομιούχοι τίτλοι Ορισμένα ΥποΚεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε μετατρέψιμους ή
προνομιούχους τίτλους που προσφέρουν γενικά τόκο ή
μερίσματα και που ενδέχεται να μπορούν να μετατραπούν
σε κοινές μετοχές με ορισμένη τιμή ή επιτόκιο. Η
χρηματιστηριακή αξία των μετατρέψιμων τίτλων έχει την
τάση να μειώνεται καθώς τα επιτόκια αυξάνονται.
Επιπλέον, οι τίτλοι αυτοί ενδέχεται να υπόκεινται σε
διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως,
όλως ενδεικτικά, οι μεταβολές των περιοδικών
αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης του εκδότη, οι αλλαγές
των επενδυτικών αντιλήψεων του εκδότη, το βάθος και η
ρευστότητα της αγοράς για τους εν λόγω τίτλους και οι
αλλαγές στις πραγματικές ή στις προβλεπόμενες
παγκόσμιες ή περιφερειακές οικονομικές συνθήκες. Τέλος,
λόγω του χαρακτηριστικού της μετατροπής, η
χρηματιστηριακή αξία των μετατρέψιμων τίτλων ποικίλλει
ανάλογα με τις διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή αξία
της υποκείμενης κοινής μετοχής, καθώς και ανάλογα με τις
γενικότερες διακυμάνσεις της αγοράς.
Εταιρικά υβριδικά ομόλογα Τα εταιρικά υβριδικά
ομόλογα είναι ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης με
χαρακτηριστικά και κινδύνους που προσομοιάζουν με
εκείνα των μετοχών. Συνήθως κατατάσσονται κάτω από
άλλα ομόλογα σε σχέση με την εξόφληση σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του εκδότη, έχουν μακρά τελική διάρκεια
και ορισμένα ενδέχεται να εκδίδονται ως μέσα εις το
διηνεκές χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα εφαρμοστεί το
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την ημερομηνία
πρόωρης εξόφλησης (call date). Τα εταιρικά υβριδικά
ομόλογα υπόκεινται επίσης σε αναβολή των πληρωμών
τόκων, επηρεάζονται από την αστάθεια των μετοχών σε
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλα ομόλογα και
ορισμένα ενδέχεται να υπόκεινται στον κίνδυνο ακύρωσης
των πληρωμών τοκομεριδίων από τον εκδότη, για
οποιονδήποτε λόγο.
Μετοχές Γενικά, οι μετοχές και τα μέσα που συνδέονται
με μετοχές συνεπάγονται υψηλότερους κινδύνους σε σχέση
με τα ομόλογα ή τα μέσα διαχείρισης διαθεσίμων και οι
αξίες τους διακυμαίνονται καθημερινά, μερικές φορές
απότομα και απρόβλεπτα.
Οι μετοχές μπορεί να επηρεάζονται από πολλούς
οικονομικούς, πολιτικούς και άλλους παράγοντες.
Ενδέχεται να χάνουν αξία απότομα ή με την πάροδο του
χρόνου και η αξία τους να αυξομειώνεται ανεξάρτητα από
τις επιδόσεις της εταιρείας. Οι διάφοροι τομείς
δραστηριότητας ή τα τμήματα αγοράς ενδέχεται να
αντιδρούν διαφορετικά. Οι μετοχές ραγδαία
αναπτυσσόμενων εταιριών ενδέχεται να είναι πιο
ευαίσθητες στην αρνητική δημοσιότητα ενώ η αξία τους
αντικατοπτρίζει υψηλές μελλοντικές προσδοκίες. Οι
μετοχές εταιριών που εμφανίζεται να αποτιμώνται σε τιμή
κατώτερη της πραγματικής αξίας τους ενδέχεται να
συνεχίσουν να είναι υποτιμημένες.
Μερικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, όπως οι τίτλοι
επιλογής και τα ομόλογα με τίτλους επιλογής
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αστάθεια και
κερδοσκοπικές τάσεις σε σχέση με τις συνηθισμένες
μετοχές. Οι τίτλοι επιλογής συνήθως κερδίζουν απόδοση
μόνο εάν η τιμή μιας μετοχής αυξηθεί σημαντικά σε
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σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αγορά του
τίτλου επιλογής. Ειδάλλως, ο τίτλος επιλογής ενδέχεται να
μην έχει καμία αξία, δημιουργώντας ζημία που ισούται με
την τιμή αγοράς του. Επιπλέον, ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί
να αδυνατεί να βρει αγοραστή για τους τίτλους επιλογής
που επιθυμεί να πωλήσει πριν τη λήξη των εν λόγω τίτλων.
Τίτλοι υψηλής απόδοσης ή αξιολόγησης κατώτερης του
επενδυτικού βαθμού Αυτοί οι χρεωστικοί τίτλοι έχουν
χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα και θεωρούνται
κερδοσκοπικοί. Όσο χαμηλότερη είναι η πιστωτική
ποιόητα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αδυνατεί
ένας εκδότης να πραγματοποιήσει τις πληρωμές κεφαλαίου
και τόκων του. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν επίσης να
υπόκεινται σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα τιμών σε σχέση
με τους χρεωστικούς τίτλους υψηλότερης ποιότητας καθώς
οι τιμές τους μπορεί να επηρεάζονται όχι μόνο από τον
επιτοκιακό κίνδυνο αλλά από τις γενικότερες οικονομικές
ειδήσεις και τις αντιλήψεις της αγοράς σχετικά με την
πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Οι τίτλοι αυτοί
ενδέχεται να ενέχουν και κίνδυνο ρευστότητας.
Μη ρευστοποιήσιμοι τίτλοι Ορισμένοι τίτλοι μπορεί να
είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ή να πωληθούν σε λογική
τιμή ή σε μεγάλο όγκο. Διαπραγματεύονται σε μικρές
αγορές ή έχουν μεγάλες περιόδους διακανονισμού.
Οργανισμοί επενδύσεων Οι επενδύσεις των ΥποΚεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων ενδέχεται
να οδηγήσουν σε αύξηση των συνολικων λειτουργικών,
διοικητικών εξόδων, των εξόδων θεματοφυλακής και των
αμοιβών/εξόδων διαχείρισης.
Εάν ένα Υπο-Κεφάλαιο επενδύει σε άλλους οργανισμούς
επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης ή οι
συνδεδεμένες εταιρίες της, το Υπο-Κεφάλαιο δεν θα
χρεώνεται με καμία προμήθεια εγγραφής ή εξαγοράς.
Επενδύσεις σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων Όταν
πέφτουν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, πέφτει γενικά η
απόδοση των μέσων διαχείρισης διαθεσίμων.
Τα μέσα διαχείρισης διαθεσίμων έχουν σχεδιαστεί ώστε να
συνεπάγονται πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο ενώ
χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν εγγυήσεις και, έτσι, ενέχουν ενδεχομένως
πιστωτικό κίνδυνο καθώς και κίνδυνο ρευστότητας σε ένα
βαθμό. Επιπρόσθετα, μια ξαφνική μεγάλη αύξηση στα
επιτόκια θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της αξίας
ενός μέσου διαχείρισης διαθεσίμων.
Με την πάροδο του χρόνου, οι αποδόσεις των μέσων
διαχείρισης διαθεσίμων ενδέχεται να μην συμβαδίζουν με
τον πληθωρισμό.
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με υποθήκες και στοιχεία
ενεργητικού Οι υποκείμενες υποχρεώσεις των εν λόγω
χρεωστικών τίτλων (όπως ενυπόθηκα δάνεια, εισπρακτέα
από πιστωτικές κάρτες και άλλα χρεόγραφα καταναλωτών)
ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας και επιτόκιο σε σχέση με κρατικά ομόλογα ή
άλλους χρεωστικούς τίτλους.
Οι επιδόσεις των των οποίων το υποκείμενο εξαρτώνται εν
μέρει από τη συμπεριφορά των επιτοκίων. Οι
χρηματιστηριακές τιμές αυτών των τίτλων εμπεριέχουν
γενικά μια σιωπηρή παραδοχή ότι θα αποπληρωθούν σε
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ορισμένο χρονικό σημείο πριν την προγραμματισμένη λήξη
τους. Εάν, λόγω απρόσμενης συμπεριφοράς των επιτοκίων,
αποπληρωθούν είτε πολύ νωρίτερα είτε πολύ αργότερα από
το αναμενόμενο, το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τις
επενδυτικές επιδόσεις τους.
Μια πτώση στα επιτόκια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση κινδύνου προπληρωμής: οι κάτοχοι του
υποκείμενου χρέους συνήθως προχωρούν σε
αναχρηματοδότηση για να εκμεταλλευτούν τα χαμηλότερα
επιτόκια, τερματίζοντας το χρόνο διάρκειας του τίτλου και
γενικά αναγκάζοντας το Υπο-Κεφάλαιο να επενδύσει τις
προσόδους όταν οι αποδόσεις των επιτοκίων είναι
χαμηλότερες από ό,τι ήταν (κίνδυνος προπληρωμής).
Αντιστρόφως, η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει
σε κίνδυνο επέκτασης: το υποκείμενο χρέος συνήθως δεν
θα αναχρηματοδοτείται, γεγονός που σημαίνει ότι το ΥποΚεφάλαιο μπορεί είτε να αναγκαστεί να εισπράττει τόκο σε
επίπεδο κάτω από εκείνο της αγοράς είτε να μπορεί να
πωλήσει τον τίτλο μόνο με ζημία (κίνδυνος επέκτασης).
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις
αυτών των τίτλων είναι ενδεικτικά το επιτόκιο
υπερημερίας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικου και
η υγεία της οικονομίας. Στο βαθμό που ένα Υπο-Κεφάλαιο
είναι εκτεθειμένο σε υποθήκες υψηλού κινδύνου
(subprime) ή άλλες πιστώσεις προς δανειολήπτες των
οποίων η ικανότητα έγκαιρης πληρωμής της οφειλής τους
είναι λιγότερο σίγουρη, το Υπο-Κεφάλαιο αναλαμβάνει
υψηλότερο βαθμό πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου
αποτίμησης και κινδύνου ρευστότητας.
Επενδύσεων που σχετίζονται με ακίνητα Αυτές οι
επενδύσεις επηρεάζονται από κινδύνους, όπως η κυκλική
φύση των τίτλων ακινήτων, οι γενικοί και τοπικοί
επιχειρηματικοί όροι, η υπερβολική κατασκευή και ο
αυξανόμενος ανταγωνισμός, η αύξηση των φόρων
ακίνητης περιουσίας και τα κόστη διαχείρισης, η αλλαγή
του πληθυσμού και το αντίκτυπό της στο επενδυτικό
εισόδημα, οι αλλαγές στους κατασκευαστικούς νόμους και
διατάξεις, οι απώλειες από ζημιά ή οι δικαστικές
αποφάσεις, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι δημόσιοι
νομικοί περιορισμοί για την ενοικίαση, ο κίνδυνος
επιτοκίων, οι αλλαγές που σχετίζονται με την
ελκυστικότητα της γης σε ενοικιαστές, και άλλα θέματα
που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων.
Μετοχές μικρής/μεσαίας κεφαλαιοποίησης Οι μετοχές
των εταιριών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ασταθεια
και μικρότερη ρευστότητα σε σχέση με τις μετοχές
μεγαλύτερων εταιριών. Οι εταιρίες μικρού και μεγάλου
μεγέθους διαθέτουν συχνά λιγότερους οικονομικούς
πόρους, βραχύτερο λειτουργικό ιστορικό και λιγότερο
διαφοροποιημένες πτυχές δραστηριότητας και, επομένως,
μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
αντιμετωπίσουν επιχειρηματικές δυσκολίες
μακροπρόθεσμα.
Δομημένα προϊόντα Τα δομημένα προϊόντα είναι
εκτεθειμένα τόσο στις κινήσεις των τιμών των
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή των δεικτών όσο και
στον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη του
δομημένου προϊόντος. Επιπλέον, ένα Υπο-Κεφάλαιο
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μπορεί να δυσκολεύεται να βρει αγοραστή για τα δομημένα
προϊόντα που επιθυμεί να πωλήσει. Τα δομημένα προϊόντα
μπορεί να ενσωματώνουν μόχλευση, γεγονός που μπορεί
να προκαλέσει μεγαλύτερη αστάθεια στις τιμές τους σε
σχέση με το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού ή δείκτη.
Αναφορικά με τα ομόλογα που συνδέονται με πιστωτικό
κίνδυνο (τα «credit-linked notes» που αποτελούν ένα είδος
δομημένου προϊόντος), κάθε επιδείνωση της πιστωτικής
ποιότητας ή αθέτηση των υποχρεώσεων του εκδότη του
ομολόγου ή αλλου πιστωτικού μέσου με το οποίο
συνδέεται το ομόλογο μπορεί να προκαλέσει πτώση της
αξίας του ομολόγου.
Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και ομόλογα υψηλής
εξασφάλισης Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να
επενδύουν σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης τα οποία,
σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη, κατατάσσονται
κάτω από άλλα χρεωστικά μέσα σε σχέση με την
αποπληρωμή, συγκεκριμένα κάτω από τα ομόλογα υψηλής
εξασφάλισης που έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλα
χρεωστικά μέσα του εκδότη. Η πιθανότητα εξόφλησης σε
σχέση με τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης σε
περίπτωση αφερεγγυότητας είναι μειωμένη και, συνεπώς,
τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ενέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο για τον επενδυτή. Επίσης, τα ομόλογα υψηλής
εξασφάλισης δεν είναι απαραίτητο ότι θα εισπράξουν το
πλήρες ποσό που τους οφείλεται.
Τίτλοι σε δυσμενή κατάσταση Μερικά Υπο-Κεφάλαια
ενδέχεται να διακρατούν τίτλους εκδοτών σε δυσμενή
κατάσταση. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να αποτελούν
αντικείμενο πτωχευτικής διαδικασίας ή αθέτησης των
υποχρεώσεων αποπληρωμής ή να αξιολογούνται με
χαμηλή βαθμολογία από έναν οργανισμό πιστωτικής
αξιολόγησης. Οι τίτλοι εκδοτών σε δυσμενή κατάσταση
είναι τίτλοι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ενέχουν
σημαντικούς κινδύνους. Οι τίτλοι αυτοί συνήθως δεν
παράγουν εισόδημα ενώ βρίσκονται σε κυκλοφορία και το
Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να αναγκαστεί να επιβαρυνθεί με
ορισμένα έκτακτα έξοδα για να προστατεύσει και να
ανακτήσει τη συμμετοχή του. Το γεγονός αυτό ενδέχεται
να περιορίσει την ικανότητα του Υπο-Κεφαλαίου σε σχέση
με την επίτευξη εισοδήματος για τους Κατόχους Μονάδων
του. Ένα Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε
συνθήκες σημαντικής αβεβαιότητας σε σχέση με την
έκβαση οποιουδήποτε σχεδίου για τους τίτλους σε δυσμενή
κατάσταση (ρευστοποίηση, αναδιάρθρωση, προσφορά
ανταλλαγής κ.τ.λ.) και εν τέλει ως προς την αξία που
προκύπτει από τους τίτλους σε δυσμενή κατάσταση ή από
άλλα στοιχεία ενεργητικού ή τίτλους που προκύπτουν από
μια ανταλλαγή προσφοράς ή μια αναδιάρθρωση.
Κίνδυνος συγκέντρωσης Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια
ενδέχεται να συγκεντρώνουν τις επενδύσεις τους σε ένα
συγκεκριμένο τομέα ή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι το ΥποΚεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία σε
συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα, γεγονότα της αγοράς,
πολιτική ή ρυθμιστικά γεγονότα σε σχέση με τον τομέα ή
τη χώρα.
ΣΜΕ μεταβλητότητας Τα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να
επενδύουν σε ΣΜΕ και δικαιώματα προαίρεσης
μεταβλητότητας. Τα εν λόγω ΣΜΕ και δικαιώματα
προαίρεσης είναι μορφές χρηματιστηριακών παραγώγων.
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Τα ΣΜΕ μεταβλητότητας αναφέρονται στη μεταβλητότητα
που τεκμαίρεται σε σχέση με την αποτίμηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης. Το κύριο σκεπτικό για τις
επενδύσεις σε αυτά τα ΣΜΕ είναι ότι η μεταβλητότητα
μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατηγορία ενεργητικού αυτή
καθεαυτή. Κάθε Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει μόνο σε
προθεσμιακές συμβάσεις μεταβλητότητας που αποτελούν
αντικείμενο συναλλαγής σε οργανωμένες αγορές και οι
μετοχικοί δείκτες που είναι υποκείμενοι των δεικτών
μεταβλητότητας θα συμμορφώνονται με το άρθρο 44(1)
του Νόμου του 2010

Συγκεκριμένοι κίνδυνοι αγοράς
Αναδυόμενες αγορές Οι επενδύσεις στις αναδυόμενες
αγορές και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
συνεπάγονται διαφορετικό ή αυξημένο κίνδυνο σε σχεση
με τον κίνδυνο που υπάρχει στις αναπτυγμένες χώρες. Οι
κίνδυνοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν:
• πολιτικούς, οικονομικούς κινδύνους ή τον
κίνδυνο κοινωνικής αστάθειας
• εποπτεία των τίτλων που είναι είτε ανεπαρκώς
αναπτυγμένη είτε ιδιαίτερα περιοριστική και
μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που δεν
ευνοούν τους ξένους επενδυτές (όπως οι
συναλλαγματικοί έλεγχοι ή οι περιορισμοί των
διαπραγματεύσεων)
• την επιβολή νόμων και κανονισμών που είναι
χαλαροί, απρόβλεπτοι, επιλεκτικοί ή ευνοούν
κατά κανόνα ορισμένα συμφέροντα, σε
συνδυασμό με τα περιορισμένα προστατευτικά
μέτρα για τους επενδυτές ή τις περιορισμένες
ευκαιρίες νομικής διεξόδου (παραδείγματος
χάριν, περιορισμένα ή αναποτελεσματικά μέσα
επιβολής των υποχρεώσεων ή λήψης
αποζημίωσης)
• υπερβολικές αμοιβές, έξοδα συναλλαγών ή
φορολογία
• τον κίνδυνο κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων
• ελλιπείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς
πληροφορίες για τους εκδότες των τίτλων
• έλλειψη ενιαίων λογιστικών, ελεγκτικών και
οικονομικών προτύπων αναφοράς
• διακανονισμούς θεματοφυλακής και εκκαθάρισης
που ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστοι,
τυποποιημένοι, διαφανείς ή να είναι ευάλωτοι σε
αθέμιτες επιρροές ή βλάβες συστημάτων
• σημαντική μεταβλητότητα των τιμών
• μικρότερο μέγεθος αγοράς, το οποίο μπορεί να
μειώσει τη ρευστότητα και να δυσχεράνει την
αποτίμηση των τίτλων
• αυξημένο κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού,
αποπληθωρισμού και διακυμάνσεων στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες
• υψηλότερα επίπεδα απάτης, διαφθοράς ή
ανικανότητας
Ρωσία Οι επενδύσεις στη Ρωσία ενέχουν συγκεκριμένους
κινδύνους. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κυριότητα
και τη θεματοφυλακή καθώς και τους αντισυμβαλλόμενους
είναι υψηλότεροι σε σχέση με εκείνους στις αναπτυγμένες
χώρες. Παραδείγματος χάριν, τα ρωσικά ιδρύματα
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θεματοφυλακής ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή
ασφάλιση
για την κάλυψη ζημιών λόγω κλοπής, καταστροφής ή
πτώχευσης. Η αγορά των ρωσικών τίτλων μπορεί επίσης να
πάσχει από περιορισμένη αποδοτικότητα και ρευστότητα,
κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα των
τιμών και την αναστάτωση στην αγορά.
Οι ρωσικές Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης
Διαθεσίμων που δεν είναι καταχωρισμένα σε
χρηματιστήρια ούτε αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε
Οργανωμένη Αγορά (υπό την έννοια του Νόμου του 2010)
περιορίζονται στο 10% του ενεργητικού κάθε ΥποΚεφαλαίου. Ωστόσο, το Russian Trading System και το
Moscow Interbank Currency Exchange αναγνωρίζονται ως
Οργανωμένες Αγορές και, επομένως, οι επενδύσεις σε
Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων που είναι
εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις
εν λόγω αγορές δεν περιορίζονται στο 10% του
ενεργητικού των αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν ενέχουν τους κινδύνους που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο ή ένα γενικά υψηλότερο
κίνδυνο σε σχέση, για παράδειγμα, με αντίστοιχους
ευρωπαϊκούς ή αμερικανικούς τίτλους.
Επενδύσεις σε Μετοχές Α της Κίνας που
διαπραγματεύονται μέσω του Stock Connect Ορισμένα
από τα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να επιδιώκουν έκθεση σε
μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στα κινεζικά
χρηματιστήρια μέσω του Stock Connect (Σανγκάη-Χονγκ
Κονγκ ή/και Σέντζεν-Χονγκ Κονγκ Stock Connect). Το
Stock Connect είναι ένα πρόγραμμα συναλλαγών που
συνδέει τα χρηματιστήρια σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ και
ενδέχεται να ενέχει επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.
Οι επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα
μπορούν να προχωρούν σε διαπραγμάτευση και
διακανονισμό ως προς μετοχές στην έτερη αγορά μέσω του
χρηματιστηριακού γραφείου και γραφείου εκκαθάρισης
που βρίσκεται στην εγχώρια αγορά τους. Το Stock Connect
υπόκειται σε περιορισμούς ποσόστωσης που ενδέχεται να
περιορίζουν την ικανότητα ενός Υπο-Κεφαλαίου να
διαπραγματεύεται εγκαίρως μέσω Stock Connect. Αυτό
μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα του Υπο-Κεφαλαίου ως
προς την αποτελεσματική εφαρμογή της επενδυτικής
στρατηγικής του. Αρχικά, το πεδίο εφαρμογής του
προγράμματος Stock Connect περιλαμβάνει όλες τις
μετοχές που περιλαμβάνονται στους δείκτες SSE 180
Index, SSE 380 Index και όλες τις μετοχές Κατηγορίας Α
της Κίνας και ορισμένους άλλους τίτλους καθώς και
επιλεγμένους τίτλους που είναι εισηγμένοι στο
χρηματιστήριο αξιών του Shenzhen,
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που περιλαμβάνονται
στον δείκτη Shenzhen Stock Exchange Component Index
και στον δείκτη Shenzhen Stock Exchange Small/Mid Cap
Innovation Index που έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 6 δις
RMB και άνω, καθώς και όλες τις εισηγμένες στο
χρηματιστήριο αξιών του Shenzhen μετοχές εταιρειών που
έχουν εκδόσει μετοχές Κίνας Κατηγορίας Α καθώς και
Κατηγορίας Η. Οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
ότι μια κινητή αξία μπορεί να ανακληθεί και να βγει εκτός
πεδίου διαπραγμάτευσης του Stock Connect. Αυτό
ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα του Υπο-
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Κεφαλαίου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του, π.χ. όταν
επιθυμεί να αγοράσει μια κινητή αξία η οποία ανακαλείται
και βγαίνει εκτός πεδίου διαπραγμάτευσης του Stock
Connect.
Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Stock Connect, οι
εταιρίες με εισηγμένες Μετοχές Α της Κίνας και η
διαπραγμάτευση των μετοχών Α της Κίνας υπόκεινται σε
κανόνες της αγοράς και απαιτήσεις γνωστοποίησης
στοιχείων της αγοράς Μετοχών Α της Κίνας. Οποιαδήποτε
αλλαγή στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές
της αγοράς Μετοχών Α της Κίνας ή στους κανόνες σχετικά
με το Stock Connect ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές
των μετοχών. Αλλοδαποί περιορισμοί διακράτησης
μετοχών και υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων
ισχύουν επίσης σε σχέση με τις Μετοχές Α της Κίνας.
Οι Διαχειριστές Επενδύσεων θα υπόκεινται σε
περιορισμούς στη διαπραγμάτευση (συμπεριλαμβανομένου
του περιορισμού παρακράτησης των εσόδων) σε Μετοχές
Α της Κίνας ως απόρροια των συμφερόντων τους σε
Μετοχές Α της Κίνας. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων
ευθύνονται αποκλειστικά για τη συμμόρφωση με όλες τις
ειδοποιήσεις, αναφορές και σχετικές απαιτήσεις σε σχέση
με τα συμφέροντά τους σε Μετοχές Α της Κίνας.
Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος
στην ηπειρωτική Κίνα, όταν ένας επενδυτής διακρατεί
ποσοστό έως 5% των μετοχών μιας Εταιρείας που είναι
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών της Σανγκάης, ο
επενδυτής αυτός επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα
συμφέροντά του αυτά εντός τριών εργάσιμων ημερών κατά
τη διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να διαπραγματευτεί
μετοχές της εν λόγω Εταιρείας. Στον επενδυτή επιβάλλεται
επίσης να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή στη
διακράτηση μετοχών από τον ίδιο και να συμμορφώνεται
με τους σχετικούς περιορισμούς στις διαπραγματεύσεις
σύμφωνα με τους κανόνες της ηπειρωτικής Κίνας.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες πρακτικές της ηπειρωτικής
Κίνας, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως δικαιούχος Μετοχών Α
της Κίνας που διαπραγματεύονται μέσω του Stock Connect
δεν μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο για να παρευρίσκεται
στις συνελεύσεις των μετόχων για λογαριασμό του.
Επενδύσεις στην Κίνα μέσω άμεσης πρόσβασης στη
Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας (CIBM)
Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να αναζητούν έκθεση
σε τίτλους σταθερού εισοδήματος εκφρασμένους σε RMB
χωρίς συγκεκριμένη άδεια ή ποσόστωση απευθείας στη
CIBM μέσω ενός πράκτορα εκκαθάρισης ομολόγων στην
ηπειρωτική χώρα. Οι κανόνες και κανονισμοί για άμεση
πρόσβαση στη CIBM είναι σχετικά καινούργιοι. Η
εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω επενδυτικών
κανονισμών δεν έχουν δοκιμαστεί ιδιαίτερα και δεν είναι
βέβαιο πώς θα εφαρμοστούν καθώς δεν υπάρχει
προηγούμενο ή βεβαιότητα σχετικά με το πώς η ευρεία
διακριτική ευχέρια των αρχών και φορέων ρύθμισης της
ΛΔΚ μπορεί να ασκηθεί τώρα ή στο μέλλον. Ορισμένοι
περιορισμοί μπορεί να επιβληθούν από τις αρχές στους
επενδυτές που συμμετέχουν στο σύστημα Άμεσης
Πρόσβασης στη CIBM ή/και στον πράκτορα εκκαθάρισης
ομολόγων, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό

Τα Υπο-Κεφάλαια

αντίκτυπο στη ρευστότητα και στις επιδόσεις ενός ΥποΚεφαλαίου.
Επενδύσεις στην Κίνα μέσω του συστήματος ΕΞΘΕΡ Η
Εταιρεία Διαχείρισης έχει αποκτήσει άδεια λειτουργίας
ΕΞΘΕΡ και μπορεί να κατανέμει τις ποσοστώσεις
επενδύσεων ΕΞΘΕΡ σε ορισμένα Υπο-Κεφάλαια. Μετά τη
λήψη της εν λόγω ποσόστωσης ΕΞΘΕΡ, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, να υποβάλει αίτηση για αύξηση της
ποσόστωσης ΕΞΘΕΡ που της αναλογεί στο βαθμό που έχει
χρησιμοποιήσει ολόκληρη την αρχική ποσόστωση ΕΞΘΕΡ
για λογαριασμό των αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων.
Ωστόσο, η λήψη επιπρόσθετης ποσόστωσης ΕΞΘΕΡ δεν
μπορεί να διασφαλιστεί. Το μέγεθος της ποσόστωσης
μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί από τις αρμόδιες
κινεζικές αρχές εάν η Εταιρεία Διαχείρισης αδυνατεί να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ποσόστωση ΕΞΘΕΡ
που της αναλογεί. Σε περίπτωση που η Εταιρεία
Διαχείρισης απωλέσει το καθεστώς ΕΞΘΕΡ ή ανακληθεί ή
μειωθεί η ποσόστωση επενδύσεών της, τα Επιμέρους
Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να αδυνατούν πλέον να
επενδύσουν απευθείας στην Κίνα ή να υποχρεωθούν να
εκποιήσουν τις επενδύσεις που διακρατούνται μέσω της
ποσόστωσης, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικές
συνέπειες στις επιδόσεις τους ή να προκαλέσει σημαντική
ζημία.
Κίνδυνοι Θεματοφύλακα στην Κίνα: Η Εταιρεία
Διαχείρισης (υπό την ιδιότητά της ως ΕΞΘΕΡ) και ο
Θεματοφύλακας έχουν ορίσει τον Θεματοφύλακα στην
Κίνα ως θεματοφύλακα (ο «Τοπικός Θεματοφύλακας
ΕΞΘΕΡ») προκειμένου να φυλάσσει τα στοιχεία
ενεργητικού των αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων στη ΛΔΚ,
σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Ο
Θεματοφύλακας θα προχωρεί σε διακανονισμούς
προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο Τοπικός Θεματοφύλακας
ΕΞΘΕΡ εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την
προσήκουσα φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού των
αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείων
που δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα σχετικά στοιχεία
ενεργητικού των εν λόγω Υπο-Κεφαλαίων τηρούνται στο
όνομα αυτών και διαχωρίζονται από τα λοιπά στοιχεία
ενεργητικού του Τοπικού Θεματοφύλακα ΕΞΘΕΡ. Ένα
Υπο-Κεφάλαιο κινδυνεύει να υποστεί ζημίες, είτε θετικές
είτε αποθετικές, εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων ή της
πτώχευσης του Τοπικού Θεματοφύλακα ΕΞΘΕΡ ή της
απώλειας άδειας του εν λόγω μέρους να ενεργεί ως
θεματοφύλακας. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς
το εν λόγω Υπο-Κεφάλαιο ως προς την εκτέλεση ή την
εκκαθάριση μιας συναλλαγής ή τη μεταβίβαση κεφαλαίων
ή τίτλων.
Κίνδυνος χώρας – Ινδία Λαμβάνοντας υπόψη το επίκεντρο
της επενδυτικής στρατηγικής του, η επιτυχία του ΥποΚεφαλαίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γενικές
οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες στην Ινδία. Οι
κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις στην Ινδία,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων που
περιγράφονται παρακάτω, θα μπορούσαν να επηρεάσουν
αρνητικά την απόδοση του Υπο-Κεφαλαίου και να
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οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες. Δεν μπορεί να
υπάρξει διαβεβαίωση ως προς την ικανότητα του ΥποΚεφαλαίου να επιτύχει οποιαδήποτε απόδοση στις
επενδύσεις του και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε απόδοση
στην επένδυση επενδυτή στο Υπο-Κεφάλαιο. Κατά
συνέπεια, κατά την απόκτηση μονάδων του ΥποΚεφαλαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι
παράγοντες:
Οικονομικοί παράγοντες
Η επιτυχία των επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου εξαρτάται
εν μέρει από τις γενικές οικονομικές και επιχειρηματικές
συνθήκες στην Ινδία. Μια σημαντική αλλαγή στις
πολιτικές οικονομικής απελευθέρωσης και απορρύθμισης
της Ινδίας θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις
επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες στην Ινδία
γενικά και ιδίως εάν εισαχθούν νέοι περιορισμοί στον
ιδιωτικό τομέα ή εάν οι υφιστάμενοι περιορισμοί δεν
χαλαρώσουν με την πάροδο του χρόνου. Παρά τις
υφιστάμενες πολιτικές οικονομικής απελευθέρωσης, ο
ρόλος των κεντρικών και κρατικών κυβερνήσεων της
Ινδίας στην οικονομία ως παραγωγοί, καταναλωτές και
ρυθμιστικές αρχές παραμένει σημαντικός. Η σημερινή
κυβέρνηση ανακοίνωσε πολιτικές και ανέλαβε
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τις συνεχιζόμενες
πολιτικές οικονομικής ελευθέρωσης που έχουν
ακολουθήσει προηγούμενες κυβερνήσεις.Δεν υπάρχει,
ωστόσο, διαβεβαίωση ότι αυτές οι πολιτικές
απελευθέρωσης θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Ο ρυθμός
της οικονομικής απελευθέρωσης θα μπορούσε να αλλάξει
και μαζί του θα μπορούσαν να αλλάξουν και
συγκεκριμένοι νόμοι και πολιτικές που επηρεάζουν τη
φορολογία, τις ξένες επενδύσεις, την ανταλλαγή
συναλλάγματος και άλλα θέματα που επηρεάζουν τις
επενδύσεις του Υπο-Κεφαλαίου. Επιπλέον, νόμοι και
πολιτικές που επηρεάζουν διάφορες επενδύσεις του ΥποΚεφάλαιου θα μπορούσαν να αλλάξουν, επηρεάζοντας
αρνητικά τις αξίες ή τη ρευστότητα των τίτλων που
εκδόθηκαν από αυτές τις εταιρείες.
Πολιτικοί παράγοντες
Η Ινδία είχε ιστορικά τεταμένες σχέσεις με γείτονες χώρες.
Μετά την ανεξαρτησία τους και τον διαχωρισμό της Ινδίας
και του Πακιστάν το 1947, η διαμάχη για το βόρειο
συνοριακό κράτος του Κασμίρ ήταν μια πηγή συνεχούς
έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Από την ανεξαρτησία
τους και μετά, η Ινδία και το Πακιστάν έχουν κάνει τρεις
πολέμους και τα τελευταία χρόνια και οι δύο χώρες έχουν
πραγματοποιήσει επιτυχημένες δοκιμές πυρηνικών όπλων
και συστημάτων παράδοσης πυραύλων. Αν και περιοδικά
καταβάλλονται προσπάθειες για την ομαλοποίηση των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έχουν σημειωθεί
σημαντικές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ινδίας και
Πακιστάν στην επίμαχη περιοχή του Κασμίρ τα τελευταία
χρόνια, με αποτέλεσμα τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν
να εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικούς πόρους για
την υπεράσπιση των συνόρων τους. Πιο πρόσφατα, οι
τρομοκρατικές επιθέσεις το Νοέμβριο του 2008 στη
Βομβάη έχουν αυξήσει τις εντάσεις και τους κινδύνους
ασφάλειας και στις δύο χώρες. Τέτοια γεγονότα στο
μέλλον θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ινδική οικονομία
και να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στους τίτλους
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και τις υπηρεσίες ινδικών εταιρειών στις οποίες το ΥποΚεφάλαιο μπορεί να έχει επενδύσει. Η κυβέρνηση της
Ινδίας αντιμετωπίζει επίσης εξεγέρσεις και αυτονομιστικά
κινήματα σε διάφορες περιοχές πέραν του Κασμίρ.
Κίνδυνοι αγοράς ομολόγων

Οι αγορές ομολόγων της Ινδίας, και ιδίως οι αγορές
εταιρικών ομολόγων, είναι μικρότερες σε μέγεθος και
βάθος, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη
ρευστότητα των μέσων που κατέχει το Υπο-Κεφάλαιο.
Επίσης, λόγω της έλλειψης ευρείας συμμετοχής από ένα
ποικίλο σύνολο επενδυτών, οι συμμετέχοντες στην αγορά
έχουν συχνά μονοκατευθυντικές προσεγγίσεις, γεγονός που
οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις στις αποτιμήσεις ορισμένων
μέσων. Επίσης, στις αγορές ομολόγων εμπλέκονται δύο
ρυθμιστικές αρχές, με την Reserve Bank of India να
ρυθμίζει την αγορά των κρατικών ομολόγων και τη SEBI
να ρυθμίζει την αγορά των εταιρικών ομολόγων, γεγονός
που οδηγεί στην αντιμετώπιση πολλαπλών πρακτικών
διακανονισμού και διαπραγμάτευσης.
Εγγραφή επενδυτών ξένων χαρτοφυλακίων («FPI»)

Για πρόσβαση στην χρηματιστηριακή αγορά της Ινδίας, το
Υπο-Κεφάλαιο θα επιδιώξει να εγγραφεί στην Επιτροπή
Χρεογράφων και Χρηματιστηρίων της Ινδίας («SEBI») ως
δευτερεύων λογαριασμός του Διαχειριστή, ο οποίος με τη
σειρά του θα εγγραφεί ως FPI. Η επένδυση από το ΥποΚεφάλαιο εξαρτάται από τη εγγραφή του Διαχειριστή ως
FPI και του Υπο-Κεφαλαίου ως δευτερεύων λογαριασμός
του. Σε περίπτωση που η εγγραφή του Διαχειριστή ως FPI
ή του Υπο-Κεφαλαίου ως δευτερεύων λογαριασμός
τερματιστεί ή δεν ανανεωθεί, το Υπο-Κεφάλαιο θα
μπορούσε ενδεχομένως να αναγκαστεί να εξαργυρώσει τις
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Υπο-Κεφάλαιο
και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις
αποδόσεις στους κατόχους του Υπο-Κεφαλαίου, εκτός εάν
εγκριθεί από την SEBI η μεταφορά του δευτερεύοντος
λογαριασμού σε άλλο FPI ή εγγραφεί το Υπο-Κεφάλαιο
στην SEBI ως FPI.
Κίνδυνος που σχετίζεται με το κανονιστικό πλαίσιο για
επενδύσεις FPI σε κεφαλαιαγορές στην Ινδία
Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για επενδύσεις
FPI σε τοπικά χρεόγραφα της Ινδίας, οι επενδύσεις FPI σε
χρεόγραφα της Ινδίας περιορίζονται από όριο που ορίζει η
SEBI και περιοδικά διεξάγεται μια διαδικασία
δημοπράτησης για την κατανομή των ορίων σε διάφορα
FPI. Επιπλέον, καθορίζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό
πλαίσιο εντός του οποίου το FPI μπορεί να χρησιμοποιήσει
τα όρια που έχουν εκχωρηθεί. Έτσι, το Υπο-Κεφάλαιο
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις αλλαγές
στο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις FPI στις
κεφαλαιαγορές και το αποτέλεσμα της διαδικασίας
δημοπράτησης.Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν
τις επενδυτικές δραστηριότητες του Υπο-Κεφαλαίου.

Κίνδυνοι επενδυτικών τεχνικών
Διαχείριση ασφαλειών Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
που προκύπτει από επενδύσεις σε εξωχρηματιστηριακά
χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα και συναλλαγές
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δανεισμού τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς, γενικά
μετριάζεται μέσω της μεταβίβασης ή ενεχυρίασης
ασφαλειών προς όφελος του σχετικού Υποκεφαλαίου.
Ωστόσο, οι συναλλαγές ενδέχεται να μην έχουν καλυφθεί
πλήρως με εγγυήσεις. Οι προμήθειες και οι αποδόσεις που
οφείλονται στο Υπο-Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι
καλυμμένες με εγγυήσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των
υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου, το Υπο-Κεφάλαιο
ίσως χρειαστεί να πωλήσει τις εγγυήσεις εκτός μετρητών
που έλαβε στις κρατούσες τιμές της αγοράς. Σε αυτήν την
περίπτωση, το Υποκεφάλαιο θα μπορούσε να υποστεί
ζημία. λόγω, μεταξύ άλλων, ανακριβούς τιμολόγησης ή
παρακολούθησης της εγγύησης, αρνητικών κινήσεων της
αγοράς, επιδείνωσης της πιστωτικής αξιολόγησης των
εκδοτών της εγγύησης ή μη ρευστότητας της αγοράς στην
οποία διαπραγματεύεται η ασφάλεια. Οι δυσχέρειες κατά
την πώληση των εγγυήσεων μπορεί να καθυστερήσουν ή
να περιορίσουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των
αιτημάτων εξαγοράς εκ μέρους του Υπο-Κεφαλαίου.
.
Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να υποστεί ζημία κατά την
επανεπένδυση ληφθέντων εξασφαλίσεων σε μετρητά, όπου
επιτρέπεται. Μια τέτοια απώλεια μπορεί να οφείλεται σε
μείωση της αξίας των επενδύσεων που
πραγματοποιήθηκαν. Η μείωση της αξίας αυτών των
επενδύσεων θα μειώσει το ποσό της εγγύησης που είναι
διαθέσιμη για επιστροφή από το Υποκεφάλαιο στον
αντισυμβαλλόμενο, όπως απαιτείται από τους όρους της
συναλλαγής. Το Υποκεφάλαιο θα πρέπει να υποχρεωθεί να
καλύψει τη διαφορά αξίας μεταξύ της εγγύησης που
λήφθηκε αρχικά και του διαθέσιμου ποσού για επιστροφή
στον αντισυμβαλλόμενο, κάτι που οδηγεί σε απώλεια του
Υποκεφαλαίου.
Σύγκρουση συμφερόντων και τεχνικές αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ανταλλαγές συνολικών
αποδόσεων Στον βαθμό που το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί
τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως
δανεισμό τίτλων, συναλλαγές επαναγοράς και
επαναπώλησης, συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης (TRS) και, ειδικότερα, εάν επανεπενδύει τις
εξασφαλίσεις που σχετίζονται με αυτές τις τεχνικές, το
Υποκεφάλαιο αναλαμβάνει κίνδυνο αντισυμβαλλομένου,
ρευστότητας νομικό, διακράτησης (π.χ. απουσία
διαχωρισμού ενεργητικού) και λειτουργικό κίνδυνο,
γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση
του εκάστοτε Υποκεφαλαίου.
Στον βαθμό που τα εμπλεκόμενα μέρη (εταιρείες του ίδιου
ομίλου με την Εταιρεία Διαχείρισης ή με τον διαχειριστή
επενδύσεων ή με τον υποδιαχειριστή επενδύσεων)
ενδέχεται να παρεμβαίνουν ως αντισυμβαλλόμενοι ή
αντιπρόσωποι (ή υπό οποιονδήποτε άλλο ρόλο) σε
δραστηριότητες αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου
και ιδιαίτερα σε δραστηριότητες δανεισμού τίτλων,
ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Η
Εταιρία Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
οποιασδήποτε σύγκρουσης μπορεί να προκύψει και για την
αποφυγή αρνητικής επίπτωσης τέτοιων συγκρούσεων
στους μεριδιούχους.
Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές
επαναγοράς και δανεισμού μετοχών θα αποδίδονται στο
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αντίστοιχο Υποκεφάλαιο μετά την παρακράτηση τυχόν
άμεσων και έμμεσων λειτουργικών εξόδων και
προμηθειών. Τα άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και
προμήθειες, τα οποία δεν περιλαμβάνουν κρυφά έσοδα,
περιλαμβάνουν προμήθειες και έξοδα που καταβάλλονται
στους πράκτορες ή τους αντισυμβαλλόμενους με τις
συνήθεις εμπορικές χρεώσεις. Η πολιτική για την
αποτροπή και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων του
ομίλου Amundi είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
Amundi (http://www.amundi.com)
Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου Μια οντότητα με την οποία
δραστηριοποιείται το Υποκεφάλαιο (π.χ. η συμμετοχή σε
εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων ή
αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
όπως συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων, θα
μπορούσε να καταστεί παράνομη ή να αδυνατεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Υποκεφάλαιο.
Ένα Υποκεφάλαιο μπορεί να συνάπτει
εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων, μεταξύ
αυτών συμφωνίες ανταλλαγής (swap), και να εφαρμόζει
τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως
περιγράφεται πιο αναλυτικά στο Προσάρτημα I.
. Αυτές οι συμβάσεις ενδέχεται να εκθέτουν το αντίστοιχο
Υπο-Κεφάλαιο σε κινδύνους αναφορικά με την πιστωτική
κατάσταση των αντισυμβαλλόμενών του καθώς ένας
αντισυμβαλλόμενος ενδέχεται να αθετήσει τις υποχρεώσεις
του μη τηρώντας τους όρους αυτών των συμβάσεων. Ο
κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων που πηγάζει από τις
εν λόγω συναλλαγές δεν μπορεί, ωστόσο, να υπερβαίνει το
10% του καθαρού ενεργητικού εάν ο αντισυμβαλλόμενος
είναι πιστωτικό ίδρυμα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις,
το μέγιστο όριο είναι 5% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
κάθε Υπο-Κεφαλαίου.
Στο πλαίσιο της βέλτιστης εκτέλεσης και για το καλύτερο
συμφέρον του Υπο-Κεφαλαίου και των Κατόχων Μονάδων
του, ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης να συνάπτει τις εν
λόγω εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων ή/ και
να προχωρά στην εφαρμογή τεχνικών αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου με άλλες εταιρίες στον ίδιο
Όμιλο Εταιριών της Εταιρείας Διαχείρισης ή του
Διαχειριστή Επενδύσεων.
Παράγωγα Ορισμένα παράγωγα μπορεί να
συμπεριφέρονται απρόσμενα ή να εκθέτουν ένα ΥποΚεφάλαιο σε ζημίες που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από
το κόστος του παραγώγου.
Τα παράγωγα, γενικότερα, χαρακτηρίζονται από μεγάλη
μεταβλητότητα, δημιουργούν μόχλευση, δεν παρέχουν
δικαιώματα ψήφου και ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκα. Τα παράγωγα ενδέχεται, επίσης, να ενέχουν
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, νομικό κίνδυνο,
λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
συγκέντρωσης και διακανονισμού. Η αποτίμηση και η
μεταβλητότητα πολλών παραγώγων (ιδιαίτερα των
συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης) μπορεί να
αποκλίνουν από την αποτίμηση και τη μεταβλητότητα των
υποκείμενων εκθέσεών τους. Σε δύσκολες συνθήκες
αγοράς, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή εντολών
που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να αντισταθμίσουν
την έκθεση στην αγορά ή τις οικονομικές ζημίες που
δημιουργούν ορισμένα παράγωγα.
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Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η χρήση των
παραγώγων θα έχει θετικά αποτελέσματα για ένα ΥποΚεφάλαιο.
Τα είδη των παραγώγων που χρησιμοποιούνται
αναφέρονται στην ενότητα «Παράγωγα και αποδοτική
διαχείριση χαρτοφυλακίου» πιο πάνω.
Στρατηγικές αντιστάθμισης και ενίσχυσης του
εισοδήματος Στο βαθμό που ένα Υπο-Κεφάλαιο
χρησιμοποιεί στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για
βελτίωση της απόδοσης ή αντιστάθμιση συγκεκριμένων
κινδύνων (όπως η προσπάθεια εξάλειψης των
συναλλαγματικών κινδύνων σε μια Κατηγορία Μονάδων
που εκφράζεται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα
του χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου), τα μέτρα αυτά
μπορεί να λειτουργήσουν ελλιπώς, να μην είναι εφικτά
κατά καιρούς ή να αποτύχουν εξ ολοκλήρου. Οι
στρατηγικές αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση
παραγώγων και τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις
επιδόσεις των Υπο-Κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, η
αντιστάθμιση κινδύνων ενέχει κόστος, το οποίο μειώνει
την απόδοση της επένδυσης. Στο βαθμό που η
αντιστάθμιση κινδύνων είναι επιτυχής, εξαλείφονται σε
γενικές γραμμές οι ευκαιρίες για κέρδος, όπως και οι
κίνδυνοι απώλειας.
Επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν μέρος του
ενεργητικού τους σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα.
Ορισμένοι από τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα εν λόγω
μέσα και τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκες και να περιλαμβάνουν μόχλευση, είναι οι εξής:
(1) πιστωτικοί κίνδυνοι (η έκθεση στο ενδεχόμενο ζημίας
που προκύπτει από την αδυναμία ενός αντισυμβαλλόμενου
να τηρήσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του), (2)
κίνδυνος της αγοράς (αντίξοες κινήσεις στην τιμή ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού), (3)
νομικοί κίνδυνοι (ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ή η
νομιμοποίηση ενός συμβαλλόμενου να συνάψει την εν λόγω
συναλλαγή μπορεί να καταστήσει ένα χρηματοοικονομικό
συμβόλαιο μη εφαρμοστέο και η αφερεγγυότητα ή
πτώχευση ενός αντισυμβαλλόμενου μπορεί να καταργήσει
συμβατικά δικαιώματα που σε άλλη περίπτωση θα ήταν
εφαρμοστέα), (4) λειτουργικός κίνδυνος (ανεπαρκείς
έλεγχοι, ελλιπείς διαδικασίες, ανθρώπινα λάθη, αστοχία του
συστήματος ή απάτη), (5) κίνδυνος τεκμηρίωσης (έκθεση σε
ζημίες που προκύπτουν από ανεπαρκή τεκμηρίωση), (6)
κίνδυνος ρευστότητας (έκθεση σε ζημίες που οφείλονται σε
αδυναμία πρόωρου τερματισμού του χρηματοπιστωτικού
μέσου), (7) κίνδυνος συστήματος (ο κίνδυνος ότι η
οικονομική δυστοκία σε ένα ίδρυμα ή μια σημαντική
αναστάτωση στην αγορά θα προκαλέσουν ανεξέλεγκτη
χρηματοοικονομική ζημία στο χρηματοοικονομικό
σύστημα), (8) κίνδυνος συγκέντρωσης (έκθεση σε ζημίες
από τη συγκέντρωση στενά συσχετιζόμενων κινδύνων όπως
η έκθεση σε συγκεκριμένο κλάδο ή η έκθεση που συνδέεται
με συγκεκριμένο οργανισμό) και (9) κίνδυνος εκκαθάρισης
(ο κίνδυνος που υπάρχει όταν ένας συμβαλλόμενος σε μία
συναλλαγή έχει εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σε ένα
συμβόλαιο αλλά δεν έχει ακόμα εισπράξει την αξία από τον
αντισυμβαλλόμενό του).
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Η χρήση τεχνικών παραγώγων εμπεριέχει ορισμένους
επιπλέον κινδύνους όπως (i) εξάρτηση από την ικανότητα
πρόβλεψης των κινήσεων στην τιμή των αντισταθμισμένων
τίτλων, (ii) ελλιπής συσχετισμός μεταξύ των κινήσεων
στους τίτλους στους οποίους βασίζεται το παράγωγο και
των κινήσεων στο ενεργητικό του υποκείμενου
χαρτοφυλακίου και (iii) πιθανά εμπόδια στην
αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ή στην
ικανότητα τήρησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων διότι
ένα ποσοστό του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου έχει
διαχωριστεί προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του.
Με την αντιστάθμιση κινδύνων σε σχέση με μια
συγκεκριμένη θέση, το πιθανό κέρδος από μια αύξηση
στην τιμή της εν λόγω θέσης μπορεί να είναι περιορισμένο.
Διαχείριση επενδύσεων και αντίθετες θέσεις Ο
Διαχειριστής Επενδύσεων ή οι θυγατρικές του ενδέχεται να
λάβουν επενδυτικές αποφάσεις, να αναλάβουν συναλλαγές
και να διατηρήσουν επενδυτικές θέσεις για έναν ή
περισσότερους πελάτες που μπορεί να επηρεάσουν τα
συμφέροντα άλλων πελατών. Αυτό ενδέχεται να
δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων για το Διαχειριστή
Επενδύσεων, ιδιαίτερα εάν η Εταιρεία ή το προσωπικό της
κερδίζουν υψηλότερες αμοιβές από μια εντολή, προϊόν ή
πελάτη σε σχέση με έναν άλλο. Παραδείγματος χάριν, ο
Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να αγοράζει και να πωλεί
τον ίδιο τίτλο ταυτόχρονα για διαφορετικούς πελάτες ή να
διατηρεί θέσεις στην αγορά στα ίδια μέσα και με έκθεση
στην αγορά προς αντίθετες κατευθύνσεις ταυτόχρονα για
διαφορετικούς πελάτες. Οι συγκρούσεις αυτές ενδέχεται να
δεσπόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό όταν ο Διαχειριστής
Επενδύσεων και ο κάθε διαχειριστής χαρτοφυλακίου
μπορούν να διαχειρίζονται εντολές για θέσεις long μόνο,
θέσεις long-short ή θέσεις short μόνο. Αυτές οι επενδυτικές
αποφάσεις λαμβάνονται, οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται και οι θέσεις διατηρούνται σύμφωνα
με τις εδραιωμένες πολιτικές και διαδικασίες που έχουν
σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίζουν τον προσήκοντα
διαχωρισμό και κατανομή των συναλλαγών που
εκτελούνται και των επενδυτικών αποφάσεων που
λαμβάνονται χωρίς να δημιουργούν αθέμιτο πλεονέκτημα
ή μειονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένη
εντολή, προϊόν ή πελάτη.
Σε ορισμένες καταστάσεις, η διαχείριση αυτών των
συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια επενδυτικών
ευκαιριών για τους πελάτες ή να οδηγήσει το Διαχειριστή
Επενδύσεων σε συναλλαγές ή διατήρηση θέσεων στην
αγορά διαφορετικών από αυτές που θα πραγματοποιούσε
εάν δεν υπήρχε αυτή η σύγκρουση συμφερόντων, γεγονός
που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις των
επενδύσεων.
Νομικός κίνδυνος Η χρήση τεχνικών αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών
παράγωγων μέσων ενέχει νομικούς κινδύνους. Ο
χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ή της νομικής ικανότητας
ενός συμβαλλόμενου να τη συνάψει μπορεί να καταστήσει
ανεφάρμοστη μια χρηματοπιστωτική σύμβαση και η
αφερεγγυότητα ή πτώχευση του αντισυμβαλλόμενου
μπορούν να καταργήσουν συμβατικά δικαιώματα που
ειδάλλως θα εφαρμόζονταν.
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Μόχλευση Στο βαθμό που ένα Υπο-Κεφάλαιο δημιουργεί
μόχλευση (επενδύει με τρόπο που μεγεθύνει το κέρδος ή τη
ζημία που θα εισέπραττε/θα είχε κανονικά), η ΚΑΕ του
ενδέχεται να είναι πιο ευμετάβλητη και ο κίνδυνος για
μεγαλύτερες ζημίες να είναι υψηλότερος. Ο κίνδυνος
μόχλευσης μπορεί να δημιουργηθεί από πολλά παράγωγα,
από τη λήψη θέσεων short (γεγονός που επίσης εμπεριέχει
χρήση παραγώγων) και από δανεισμό τίτλων.
Χρήση τεχνικών και μέσων
Κίνδυνος σε συναλλαγές
επαναγοράς/επαναπώλησης Η συμμετοχή
Υποκεφαλαίου σε συναλλαγές επαναγοράς και
επαναπώλησης ενέχει ορισμένους κινδύνους και
δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο στόχος
που επιδιώκεται να επιτευχθεί από τη χρήση αυτή
θα επιτευχθεί. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν
ότι (1) σε περίπτωση αδυναμίας του
αντισυμβαλλόμενου με τον οποίο τοποθετηθεί
μετρητά σε Υποκεφάλαιο, υπάρχει ο κίνδυνος η
ληφθείσα εξασφάλιση να αποδώσει λιγότερο από
τα μετρητά που τοποθετήθηκαν, είτε λόγω μη
ακριβούς αποτίμησης της εξασφάλισης,
παράπλευρων κινήσεων της αγοράς, επιδείνωσης
της πιστωτικής αξιολόγησης των εκδοτών της
εξασφάλισης, ή έλλειψης ρευστότητας της αγοράς
στην οποία διαπραγματεύεται η εξασφάλιση, (2)
(i) κλείδωμα μετρητών σε συναλλαγές
υπερβολικού μεγέθους ή διάρκειας, (ii)
καθυστερήσεις στην ανάκτηση μετρητών που
έχουν τοποθετηθεί, ή (iii) δυσκολίες στην
επίτευξη εξασφαλίσεων, μπορεί να περιορίσουν
την ικανότητα του Υποκεφαλαίου να πληροί τις
υποχρεώσεις πληρωμής που προκύπτουν από
αιτήματα πώλησης, αγορές τίτλων ή, γενικότερα,
επανεπένδυση. Η επανεπένδυση της εξασφάλισης
σε μετρητά που λαμβάνεται σε σχέση με τις
συναλλαγές επαναγοράς ενέχει κινδύνους που
σχετίζονται με τον τύπο των επενδύσεων και με
τον κίνδυνο η αξία στην απόδοση της
επανεπενδυμένης εξασφάλισης σε μετρητά να
μειωθεί κάτω από το ποσό που οφείλεται στους
αντισυμβαλλόμενους και να δημιουργήσει ένα
φαινόμενο μόχλευσης που θα ληφθεί υπόψη για
τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του Α/Κ.
Η χρήση συναλλαγών επαναγοράς ενέχει επίσης
νομικούς κινδύνους. Ο χαρακτηρισμός μιας
συναλλαγής ή της νομικής ικανότητας ενός
συμβαλλόμενου να τη συνάψει μπορεί να
καταστήσει ανεφάρμοστη μια χρηματοπιστωτική
σύμβαση και η αφερεγγυότητα ή πτώχευση του
αντισυμβαλλόμενου μπορούν να καταργήσουν
συμβατικά δικαιώματα που ειδάλλως θα
εφαρμόζονταν. Η χρήση συναλλαγών επαναγοράς
ενέχει επίσης λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή
κίνδυνο απωλειών λόγω σφαλμάτων, διακοπών ή
άλλων προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών,
καθώς και λόγω απάτης, διαφθοράς, ηλεκτρονικού
εγκλήματος, αστάθειας, τρομοκρατίας ή άλλων
ασυνήθιστων συμβάντων στη διαδικασία
διακανονισμού και λογιστικής. Ένα Υποκεφάλαιο
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που προχωρά σε συναλλαγές επαναγοράς μπορεί
επίσης να εκτίθεται σε κίνδυνο διακράτησης,
δηλαδή κίνδυνο ζημίας επί των στοιχείων
ενεργητικού που βρίσκονται σε διακράτηση σε
περίπτωση αφερεγγυότητας, αμέλειας, απάτης,
κακής διαχείρισης ή ανεπαρκούς τήρησης αρχείων
του θεματοφύλακα (ή του υπο-θεματοφύλακα).
Κίνδυνος δανεισμού τίτλων Οι τίτλοι που
δανείζονται από τίτλους δεν μπορούν να
επιστραφούν ή να επιστραφούν εγκαίρως σε
περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, πτώχευσης ή
πτώχευσης του δανειολήπτη, και τα δικαιώματα
επί της εγγύησης μπορεί να χαθούν σε περίπτωση
αθέτησης των υποχρεώσεων του πράκτορα
δανεισμού. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης
τίτλων αδυνατεί να επιστρέψει τίτλους που
δανείζονται από ένα Υποκεφάλαιο, υπάρχει
κίνδυνος η ασφάλεια που λαμβάνεται να
πραγματοποιηθεί σε αξία χαμηλότερη από την
αξία των δανεισθέντων τίτλων, είτε λόγω
ανακριβούς αποτίμησης της εμπράγματης
εγγύησης, αρνητικών κινήσεων της αγοράς στην
αξία της εγγύησης, επιδείνωση της πιστωτικής
αξιολόγησης του εκδότη της εγγύησης είτε λόγω
της ρευστότητας της αγοράς στην οποία
διαπραγματεύεται η ασφάλεια. Ένα Υποκεφάλαιο
μπορεί να επανεπενδύει την ασφάλεια σε μετρητά
που λαμβάνεται από δανειολήπτες. Η
επανεπένδυση της εξασφάλισης σε μετρητά που
λαμβάνεται σε σχέση με τις συναλλαγές
δανεισμού τίτλων ενέχει κινδύνους που
σχετίζονται με τον τύπο των επενδύσεων και με
τον κίνδυνο η αξία στην απόδοση της
επανεπενδυμένης εξασφάλισης σε μετρητά να
μειωθεί κάτω από το ποσό που οφείλεται στους
αντισυμβαλλόμενους και να δημιουργήσει ένα
φαινόμενο μόχλευσης που θα ληφθεί υπόψη για
τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του Α/Κ.
Οι καθυστερήσεις στην απόδοση τίτλων επί
δανείου ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα
του Υποκεφαλαίου να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις παράδοσης στο πλαίσιο των
πωλήσεων τίτλων ή των υποχρεώσεων πληρωμής
που προκύπτουν από τα αιτήματα εξαγοράς.
Επίσης, ο δανεισμός τίτλων ενέχει λειτουργικούς
κινδύνους όπως η μη διεκπεραίωση εντολών σε
σχέση με το δανεισμό τίτλων. Η διαχείριση αυτών
των λειτουργικών κινδύνων γίνεται μέσω
διαδικασιών, ελέγχων και συστημάτων που
εφαρμόζονται από τον πράκτορα δανεισμού
τίτλων και την Εταιρία Διαχείρισης. Η χρήση
συναλλαγών δανεισμού τίτλων ενέχει επίσης
νομικούς κινδύνους. Ο χαρακτηρισμός μιας
συναλλαγής ή της νομικής ικανότητας ενός
συμβαλλόμενου να τη συνάψει μπορεί να
καταστήσει ανεφάρμοστη μια χρηματοπιστωτική
σύμβαση και η αφερεγγυότητα ή πτώχευση του
αντισυμβαλλόμενου μπορούν να καταργήσουν
συμβατικά δικαιώματα που ειδάλλως θα
εφαρμόζονταν. Η χρήση συναλλαγών δανεισμού
τίτλων ενέχει επίσης λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή
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κίνδυνο απωλειών λόγω σφαλμάτων, διακοπών ή
άλλων προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών,
καθώς και λόγω απάτης, διαφθοράς, ηλεκτρονικού
εγκλήματος, αστάθειας, τρομοκρατίας ή άλλων
ασυνήθιστων συμβάντων στη διαδικασία
διακανονισμού και λογιστικής. Ένα Υποκεφάλαιο
που προχωρά σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων
μπορεί επίσης να εκτίθεται σε κίνδυνο
διακράτησης, δηλαδή κίνδυνο ζημίας επί των
στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται σε
διακράτηση σε περίπτωση αφερεγγυότητας,
αμέλειας, απάτης, κακής διαχείρισης ή
ανεπαρκούς τήρησης αρχείων του θεματοφύλακα
(ή του υπο-θεματοφύλακα).
Θέσεις short Ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
χρησιμοποιεί παράγωγα για την εφαρμογή σύνθετων
θέσεων short (αρνητικών θέσων), τις οποίες μπορεί να
αντισταθμίζει ή όχι με αντίστοιχες θέσεις long (θετικές
θέσεις). Η απόκτηση θέσεων short συνεπάγεται μόχλευση
του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου και ενέχει διάφορους
κινδύνους. Εάν η τιμή του μέσου ή της αγοράς στην οποία
το Υπο-Κεφάλαιο έχει αποκτήσει μία θέση short αυξηθεί,
τότε το Υπο-Κεφάλαιο θα υποστεί ζημία ίση με την
αύξηση της τιμής από τη στιγμή απόκτηση της θέσης short
συν κάθε πριμ και τόκο που πληρώνεται στον
αντισυμβαλλόμενο. Επομένως, η απόκτηση θέσεων short
συνεπάγεται τον κίνδυνο υπερβολικής ζημίας, καθώς
υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας περισσότερων χρημάτων
από το πραγματικό κόστος της επένδυσης.

Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει την κύρια δυσμενή
επίπτωση των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες
Βιωσιμότητας κατά τις επενδύσεις για λογαριασμό των
Υπο-Κεφαλαίων. Όπως υποδεικνύεται στο σχετικό
παράρτημα, ορισμένα Υπο-Κεφάλαια μπορούν επίσης να
δημιουργηθούν με (i) επενδυτικές πολιτικές που
επιδιώκουν να προωθήσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά ή (ii) έναν επενδυτικό στόχο
βιωσιμότητας. Κατά τη διαχείριση των Υπο-Κεφαλαίων
και την επιλογή του ενεργητικού στο οποίο θα επενδύει το
Υπο-Κεφάλαιο, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την
Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας Διαχείρισης.
Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να έχουν ένα
επενδυτικό σύνολο που επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε
εταιρείες
που
πληρούν
συγκεκριμένα
κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων βαθμολογιών ESG, σχετίζονται με
συγκεκριμένα
θέματα
αειφόρου
ανάπτυξης
και
συμμορφώνονται
με
πρακτικές
περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης. Αντιστοίχως, το
σύνολο των επενδύσεων αυτών των Υπο-Κεφαλαίων
μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό άλλων κεφαλαίων.
Αυτά τα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται (i) να έχουν χαμηλότερη
απόδοση από την αγορά ως σύνολο, εάν οι εν λόγω
επενδύσεις έχουν χαμηλότερη απόδοση από την αγορά
ή/και (ii) να έχουν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με άλλα
κεφάλαια που δεν χρησιμοποιούν κριτήρια ESG κατά την

Τα Υπο-Κεφάλαια

επιλογή επενδύσεων ή/και θα μπορούσαν να προκαλέσουν
την πώλησή του για επενδύσεις που σχετίζονται με ESG
και έχουν καλή απόδοση.
Εξαίρεση ή διάθεση τίτλων από εκδότες εταιρειών που δεν
πληρούν ορισμένα κριτήρια ESG από το επενδυτικό φάσμα
του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η
απόδοση του Υπο-Κεφαλαίου να είναι διαφορετική σε
σύγκριση με παρόμοια κεφάλαια που δεν έχουν τέτοια
Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική και δεν χρησιμοποιούν
κριτήρια ESG κατά την επιλογή των επενδύσεων.
Τα Υπο-Κεφάλαια θα ψηφίζουν κατά τρόπο που να
συνάδει με τα σχετικά κριτήρια εξαίρεσης ESG, τα οποία
μπορεί να μην συνάδουν πάντοτε με τη μεγιστοποίηση της
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βραχυπρόθεσμης απόδοσης του σχετικού εκδότη. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική
ψηφοφορίας ESG της Amundi, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.amundi.com.
Η επιλογή των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να βασίζεται
σε μια ιδία διαδικασία βαθμολόγησης ESG που βασίζεται
εν μέρει σε δεδομένα τρίτων. Τα δεδομένα που παρέχονται
από τρίτους ενδέχεται να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη
διαθέσιμα και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος ο
Διαχειριστής Επενδύσεων να αξιολογήσει εσφαλμένα έναν
τίτλο ή εκδότη.

Επενδύσεις στα Υπο-Κεφάλαια
Κατηγορίες Μονάδων
Διαθέσιμες κατηγορίες
Οι Κατηγορίες Μονάδων περιγράφονται στην αρχή της
ενότητας «Τα Υπο-Κεφάλαια».
Όλες οι πληροφορίες στο παρόν ενημερωτικό δελτίο
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Κατηγοριών Μονάδων
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου.
Για τις πιο τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσιμες Κατηγορίες Μονάδων, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.amundi.lu/amundi-funds ή ζητήστε
έναν κατάλογο χωρίς χρέωση από την Εταιρεία
Διαχείρισης.

Πολιτική διανομής
Οι μονάδες Μη Διανομής σωρεύουν το σύνολο των
κερδών τους, ενώ οι μονάδες Διανομής ενδέχεται να
πληρώνουν μερίσματα. Η Εταιρεία Διαχείρισης
προσδιορίζει τις διανομές που θα πραγματοποιηθούν.
Για τις Μονάδες Διανομής, η διανομή μερισμάτων (εάν
υφίστανται) θα ανακοινώνεται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση. Διανομές μερισμάτων μπορούν επίσης να
ανακοινώνονται και σε άλλα χρονικά σημεία ή σύμφωνα
με άλλα προγράμματα όπως καθορίζονται από την
Εταιρεία Διαχείρισης. Οι Κάτοχοι Μονάδων Διανομής
ενδέχεται να επιλέξουν την είσπραξη μερισμάτων σε
μετρητά. Εάν δεν έχουν δοθεί τέτοιες εντολές από τον
κάτοχο μονάδων, τα μερίσματα θα επανεπενδύονται σε
περαιτέρω Μονάδες εντός της ίδιας Κατηγορίας του ίδιου
Υπο-Κεφαλαίου.
Οι Μονάδες Διανομής του Global High Yield
Opportunities 2025 συστήνονται για ετήσιες πληρωμές
τοκομεριδίων κατά την περίοδο μέχρι την Ημερομηνία
Λήξης. Πριν από την έναρξη της περιόδου αρχικής
συμμετοχής του Υπο-Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης
θα καθορίσει, σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της
αγοράς και την αναμενόμενη απόδοση έως τη λήξη
μοντέλου χαρτοφυλακίου επενδύσεων για το ΥποΚεφάλαιο, ένα εύρος τιμών για την πληρωμή τοκομεριδίων
και θα την γνωστοποιήσει στους επενδυτές.
Δεν πληρώνεται τόκος για μερίσματα εν αναμονή
πληροφοριών ή οδηγιών από έναν Κάτοχο Μονάδων. Οι
πληρωμές μερισμάτων που δεν αξιώνονται από κανένα
πρόσωπο θα επιστρέφονται στο Υπο-Κεφάλαιο μετά από
μια πενταετία. Κανένα Υπο-Κεφάλαιο δεν θα
πραγματοποιεί πληρωμές μερισμάτων εάν το ενεργητικό
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πέσει κάτω από 1.250.000 ευρώ
ή εάν η καταβολή του μερίσματος θα οδηγούσε το
ενεργητικό κάτω από αυτό το όριο.
Οι διανομές θα πληρώνονται, κατ’αρχήν, από τα καθαρά
έσοδα που είναι διαθέσιμα προς διανομή. Η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί, σε συμμόρφωση με την αρχή της ίσης
μεταχείρισης των Κατόχων Μονάδων, να αποφασίσει ότι
για ορισμένες Κατηγορίες Μονάδων, οι διανομές θα
πληρώνονται από το μικτό εισόδημα των επενδύσεων. Για
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ορισμένες κατηγορίες Μονάδων, η Εταιρεία Διαχείρισης
ενίοτε να αποφασίζει τη διανομή κεφαλαίου ή
κεφαλαιακών κερδών. Παρακαλούμε, ανατρέξατε στις
πληροφορίες που αντιστοιχούν σε κάθε χώρα.

Αγορά, μετατροπή και εξαγορά
μονάδων
Παροχή εντολών
Μπορείτε να δώσετε εντολές για αγορά, μετατροπή ή
εξαγορά μονάδων οποτεδήποτε μέσω φαξ, επιστολής ή
μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που θεωρείται
αποδεκτή από την Εταιρεία Διαχείρισης προς τον
Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων, έναν αντιπρόσωπο πληρωμών ή
ένα διανομέα. Πριν την αγορά ή μετατροπή μονάδων, θα
πρέπει να διαβάζετε το αντίστοιχο KIID (έγγραφο βασικών
πληροφοριών για τους επενδυτές). Μπορεί να σας ζητηθεί
να δηλώσετε ότι έχετε λάβει μια ενημερωμένη έκδοση του
KIID.
Όταν δίνετε μια εντολή, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε όλa
τα απαραίτητα αναγνωριστικά στοιχεία, έγγραφα και
οδηγίες σχετικά με το Υπο-Κεφάλαιο, την Κατηγορία
Μονάδων, το λογαριασμό και το μέγεθος και την
κατεύθυνση της συναλλαγής (αγορά ή εξαγορά). Είναι
σημαντικό να τηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία του
λογαριασμού σας.
Χρόνος Συναλλαγής
Κάθε αίτηση για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά Μονάδων
πρέπει να λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Τήρησης
Μητρώου και Μεταβιβάσεων (για λογαριασμό της
Εταιρείας Διαχείρισης από τους Αντιπροσώπους (εάν
υφίστανται) ή απευθείας από τον επενδυτή), πριν την ώρα
διακοπής των συναλλαγών που αναφέρεται στην ενότητα
«Τα Υπο-Κεφάλαια» για το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο. Οι
παραγγελίες που θεωρείται ότι δεν έχουν φτάσει πριν την
ώρα διακοπής των συναλλαγών θα διεκπεραιώνονται την
επόμενη Εργάσιμη Ημέρα για το αντίστοιχο ΥποΚεφάλαιο.
Εάν επενδύετε μέσω Αντιπροσώπου, τότε, σύμφωνα με την
αρχή της ίσης μεταχείρισης των Κατόχων Μονάδων,
ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά χρονικά όρια ή ημέρες
όταν ο Αντιπρόσωπος είναι ανοιχτός για διεξαγωγή
εργασιών, που ενδέχεται να κατισχύουν των στοιχείων
σχετικά με τους χρόνους συναλλαγών που παρέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Αντιπρόσωποι θα
προωθούν μόνο τα αιτήματα που λαμβάνονται πριν την
ώρα διακοπής των συναλλαγών. Η Εταιρεία Διαχείρισης
μπορεί να επιτρέψει την αποδοχή ενός αιτήματος αγοράς,
εξαγοράς ή μετατροπής μετά την ώρα διακοπής των
συναλλαγών, αλλά μόνο εάν
• ο Διανομέας ή/και ο Αντιπρόσωπος(οι) του
έλαβαν το αίτημα πριν την ώρα διακοπής των
συναλλαγών
• η αποδοχή του αιτήματος δεν επηρεάζει τους
άλλους Κατόχους Μονάδων, και
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•

υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των Κατόχων
Μονάδων
Η πληρωμή της τιμής διαπραγμάτευσης θα
πραγματοποιείται στο Νόμισμα Συναλλαγής ή σε
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα το οποίο είναι αποδεκτό από
την Εταιρεία Διαχείρισης. Οποιαδήποτε έξοδα μετατροπής
συναλλάγματος, καθώς και έξοδα για μεταφορές μετρητών
θα χρεώνονται στον Κάτοχο Μονάδων.

Αγορά Μονάδων
Για να κάνετε μια αρχική επένδυση, πρέπει να υποβάλετε
ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης στον Υπεύθυνο
Μεταβιβάσεων ή έναν Αντιπρόσωπο. Η πληρωμή θα
πρέπει να γίνεται μέσω μεταφοράς του χρηματικού ποσού,
μη συνυπολογιζόμενων των χρεώσεων από το λογαριασμό
σας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το ποσό της πληρωμής
σας συνάδει με το ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης για το
Υπο-Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μονάδων που
επιθυμείτε να αγοράσετε. Καμία Μονάδα δεν θα
καταχωρείται έως ότου ο Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων λάβει
συμπληρωμένο και ακριβές έντυπο αίτησης καθώς και
ολοσχερή εξόφληση της αρχικής επένδυσής σας.
Επίσης, μπορείτε να πληρώνετε για τις Μονάδες σύμφωνα
με τις απαιτήσεις για τακτικές δόσεις σε ένα αυτόματο
επενδυτικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η πλήρης εξόφληση των
Μονάδων σας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη
σχετική Ημέρα Αποτίμησης, με εξαίρεση το SBI FM India
Bond όπου η καταληκτική ημερομηνία πλήρους εξόφλησης
είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική Ημέρα
Αποτίμησης, ενδέχεται να ακυρώσουμε τη συναλλαγή σας
και να σας επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε, μείον
τυχόν έξοδα με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί για τη
διεκπεραίωση του αιτήματός σας.
Όταν οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω Αντιπροσώπου
για τις οποίες οι πληρωμές ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν
σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, ο Αντιπρόσωπος θα σας
ενημερώνει για την αντίστοιχη διαδικασία.
Για ορισμένα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να ισχύει
βραχύτερο χρονικό πλαίσιο όπως περιγράφεται
αναλυτικότερα στα έγγραφα πώλησης.
Ο επενδυτής θα επιβαρύνεται με κάθε κόστος
(συμπεριλαμβανομένου του τόκου, κατά τη διακριτική
ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης) που επιφέρει η
καθυστέρηση ή η αδυναμία πληρωμής της τιμής
διαπραγμάτευσης και η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει το
δικαίωμα να εξαγοράζει το σύνολο ή μέρος της
συμμετοχής του επενδυτή σε μονάδες του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει αυτό το κόστος ή θα
λαμβάνει άλλες ενέργειες που θεωρεί κατάλληλες.
Η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίπτει οποιοδήποτε αίτημα για αγορά Μονάδων, είτε
πρόκειται για αρχική είτε για επιπρόσθετη επένδυση και
για οποιονδήποτε λόγο. Αν το αίτημά σας απορριφθεί, θα
σας επιστρέψουμε το αντίτιμο της αγοράς μέσω τραπεζικής
επιταγής ή ηλεκτρονικής μεταφοράς, με δικά σας έξοδα και
ευθύνη.
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Επιβαρύνσεις εισόδου
Σε ορισμένες Κατηγορίες Μονάδων, χρεώνεται αρχική
προμήθεια διάθεσης την οποία ο Διανομέας μπορεί να
μοιράζεται με τους Αντιπροσώπους του. Ο ακόλουθος
πίνακας παραθετει το μέγιστο ποσοστό για καθε
Κατηγορία Μονάδων, ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού:

Κατηγορία μονάδων

Μέγιστη Αρχική Προμήθεια
Διάθεσης

Κατηγορία Α και Α2

5%

Κατηγορία ΑΤ

3%

Κατηγορία D

3%

Κατηγορία Ε

4.75%

Κατηγορία Ε2

4.00%

Κατηγορία G και G2

1,5% - 3,00% ανάλογα με το είδος
του υπο-κεφαλαίου

Κατηγορία Η

2%

Κατηγορίες Κ B, C, U, W και W1

Καμία, ωστόσο, βλ. πίνακα
προθεσμιακής προμήθειας
διάθεσης πιο κάτω

Κατηγορίες F, F2, I, I2, J, J2, M,
M2, P, P2, R, R2, S, Τ και X

Μηδέν

Στοιχεία για τις προμήθειες διάθεσης που ισχύουν για κάθε
κατηγορία Μονάδων και
Υπο-Κεφάλαιο αναφέρονται στην ενότητα «Τα ΥποΚεφάλαια».
Προθεσμιακή Προμήθεια Διάθεσης (CDSC)
Σε ορισμένες Κατηγορίες Μονάδων, χρεώνεται
προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης σε Μονάδες που
εξαγοράζονται εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου μετά
την αγορά. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο
υπολογισμού του ποσοστού για κάθε Κατηγορία Μονάδων
που εφαρμόζει αυτήν τη χρέωση.
Κατηγορία
μονάδων

CDSC

Κατηγορία Β

Μέγιστο ποσοστό 4% εάν εξαγοραστεί εντός του
πρώτου έτους από την αγορά, 3% εάν εξαγοραστεί
εντός του δεύτερου έτους, 2% εάν εξαγοραστεί εντός
του τρίτου έτους και 1% εάν εξαγοραστεί εντός του
τέταρτου έτους

Κατηγορία C

Μέγιστο ποσοστό 1% κατά το πρώτο έτος της
επένδυσης, καμία προμήθεια στη συνέχεια

Κατηγορία U

Μέγιστο ποσοστό 3% εάν εξαγοραστεί εντός του
πρώτου έτους από την αγορά, 2% εάν εξαγοραστεί
εντός του δεύτερου έτους και 1% εάν εξαγοραστεί
εντός του τρίτου έτους

Κατηγορία W

Ποσοστό 4% εάν εξαγοραστεί εντός του πρώτου
έτους από την αγορά, 3% εάν εξαγοραστεί εντός του
δεύτερου έτους, 2% εάν εξαγοραστεί εντός του
τρίτου έτους και 1% εάν εξαγοραστεί εντός του
τέταρτου, πέμπτου ή έκτου έτους

Κατηγορία W1

2% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του πρώτου έτους
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αγοράς, 1,67% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του
δεύτερου έτους, 1,33% σε περίπτωση εξαγοράς
εντός του τρίτου έτους, 1,00% σε περίπτωση
εξαγοράς εντός του τέταρτου έτους, 0,67% σε
περίπτωση εξαγοράς εντός του πέμπτου έτους και
0,33% σε περίπτωση εξαγοράς εντός του έκτου
έτους, πριν την Ημερομηνία Λήξης.

Οι σχετικές τιμές που ισχύουν για τις Κατηγορίες
Μονάδων των Υπο-Κεφαλαίων καθορίζονται στην ενότητα
«Τα Υπο-Κεφάλαια», όπου υφίστανται. Οι Κάτοχοι
Μονάδων πρέπει να γνωρίζουν ότι (εξαιρουμένης της
Κατηγορίας W1 του SMBC Amundi Protect Fund USD
Step 201803 και του SMBC Amundi Protect Fund USD
Step 201809) για τον υπολογισμό του αριθμού των ετών
που διακρατούνται οι Μονάδες:
(α) θα χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ημερομηνία
ολοκλήρωσης μιας περιόδου διακράτησης από την
ημερομηνία συμμετοχής, εξαιρουμένων των Μονάδων
Κατηγορίας B του Global High Yield Opportunities
2025 για τις οποίες θα χρησιμοποιείται η ημερομηνία
έναρξης του Υπο-Κεφαλαίου.
(β) οι μονάδες με τη μεγαλύτερη περίοδο διακράτησης
είναι εκείνες που εξαγοράζονται πρώτες.
(γ) οι μονάδες που λαμβάνει ένας κάτοχος μονάδων μετά
από μία μετατροπή ακολουθούνται από την περίοδο
(περιόδους) διακράτησης που αντιστοιχούν στην
περίοδο (περιόδους) διακράτησης των μονάδων που
μετατράπηκαν.
(δ) όταν ένας κάτοχος μονάδων μετατρέπει μονάδες για
τις οποίες έχει δηλωθεί συμμετοχή σε διαφορετικούς
χρόνους σε μονάδες ενός άλλου Υπο-Κεφαλαίου, ο
Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων θα
μετατρέπει τις μονάδες που είχαν διακρατηθεί για το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι μονάδες που αποκτούνται από επανεπένδυση
μερισμάτων ή διανομές θα εξαιρούνται από την
προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης με τον ίδιο τρόπο κατά
τον οποίο η προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης επίσης δεν
θα ισχύει κατά την εξαγορά Μονάδων Κατηγοριών B, C,
T, U, W και W1 που είναι αποτέλεσμα θανάτου ή
ανικανότητας ενός Κατόχου Μονάδων ή όλων των
Κατόχων Μονάδων (την περίπτωση μίας συλλογικής
διακράτησης μονάδων).
Το ποσό της προθεσμιακής προμήθειας διάθεσης βασίζεται
στη χαμηλότερη τιμή εκ των ακόλουθων δύο: στην
τρέχουσα αγοραία αξία και στην τιμή αγοράς των
Μονάδων που εξαγοράζονται. Για παράδειγμα, όταν μια
Μονάδα με ανατιμημένη αξία εξαγοράζεται κατά την
περίοδο ισχύος της προθεσμιακής προμήθειας διάθεσης, η
προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης υπολογίζεται μόνο στην
αρχική τιμή αγοράς της.
Για τον καθορισμό του εάν μία προθεσμιακή προμήθεια
διάθεσης είναι πληρωτέα σε οποιαδήποτε εξαγορά, το ΥποΚεφάλαιο θα εξαγοράζει πρώτα Μονάδες που δεν
υπόκεινται σε καμία προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης και
μετά Μονάδες που έχουν κρατηθεί για τον περισσότερο
χρόνο κατά την περίοδο προθεσμιακής προμήθειας
διάθεσης. Κάθε προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης θα
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διατηρείται από την Εταιρεία Διαχείρισης που τη
δικαιούται.

Μετατροπή μονάδων
Μπορείτε να μετατρέπετε μονάδες οποιουδήποτε ΥποΚεφαλαίου και Κατηγορίας Μονάδων σε μονάδες
οποιουδήποτε άλλου Υπο-Κεφαλαίου εντός της ίδιας
Κατηγορίας Μονάδων, υπό την προϋπόθεση ότι:
• τηρείτε όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για
την Κατηγορία Μονάδων προς την οποία
επιθυμείτε να κάνετε τη μετατροπή
• η μετατροπή καλύπτει το ελάχιστο ποσό
επένδυσης του Υπο-Κεφαλαίου προς το οποίο
γίνεται η μετατροπη και, εάν πρόκειται για
μερική μετατροπή, δεν αφήνει λιγότερο από το
ελάχιστο ποσό επένδυσης στο Υπο-Κεφαλαιο
από το οποίο γίνεται η μετατροπή
• προχωράτε σε μετατροπή προς ένα ΥποΚεφάλαιο και Κατηγορία Μονάδων που είναι
διαθέσιμη στη χώρα διαμονής σας
• προσδιορίζετε το σχετικό Υπο-Κεφάλαιο και τις
Κατηγορίες Μονάδων, καθώς και τον αριθμό των
Μονάδων ή του χρηματικού ποσού που
επιθυμείτε να μετατρέψετε και το νεοεπιλεγμένο
Υπο-Κεφάλαιο προς το οποίο πρόκειται να
μετατραπούν οι Μονάδες.
Η ανταλλαγή μονάδων ενδέχεται να είναι ένας τρόπος
μετατροπής μεταξύ των Μονάδων Διανομής, Μη
Διανομής, Αντιστάθμισης και Μη Αντιστάθμισης εντός της
ίδιας Κατηγορίας Μονάδων του ίδιου ή άλλου ΥποΚεφαλαίου. Όλες οι ανταλλαγές διεκπεραιώνονται βάσει
της ΚΑΕ των δύο Υπο-Κεφαλαίων κατά την ίδια Ημέρα
Αποτίμησης, αναπροσαρμοσμένη ως προς οποιαδήποτε
ισχύουσα προμήθεια ανταλλαγής.
Να σημειωθεί ότι, για φορολογικούς λόγους, μια
μετατροπή ενδέχεται να θεωρηθεί ως ταυτόχρονη εξαγορά
και αγορά. Για αυτόν το λόγο, ενδέχεται να
πραγματοποιήσετε ένα φορολογητέο κέρδος ή ζημία σε
σχέση με την ανταλλαγή σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας σας.
Όλοι οι όροι που αφορούν τις εξαγορές ισχύουν και σε
σχέση με τις πτυχές εξαγοράς σε κάθε μετατροπή.
Εάν, σε μια δεδομένη ημερομηνία, οι αιτήσεις για
μετατροπή που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10%
των Μονάδων σε έκδοση σε οποιοδήποτε Υπο-Κεφάλαιο
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς να επηρεαστεί το
ενεργητικό του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί, με τη συγκατάθεση του
Θεματοφύλακα, να αναβάλει τις μετατροπές που
υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό για τη χρονική περίοδο που
θεωρείται απαραίτητη για την πώληση μέρους του
ενεργητικού του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου, έτσι ώστε να
ικανοποιηθούν οι σημαντικές αιτήσεις για μετατροπή.
Ο Διανομέας ή οι Αντιπρόσωποί του μπορούν να
προσφέρουν τη δυνατότητα ανταλλαγής του συνόλου ή
μέρους των Μονάδων που διακρατούνται σε ένα ΥποΚεφάλαιο προς Μονάδες της ίδιας κατηγορίας άλλου υποκεφαλαίου που ανήκουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο Amundi
Funds ΙΙ, σύμφωνα με το έγγραφο προσφοράς του εν λόγω
αμοιβαίου κεφαλαίου.
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Περιορισμοί στις μετατροπές
Δεν επιτρέπονται μετατροπές προς ή από Κατηγορίες
Μονάδων στα ακόλουθα Υπο-Κεφάλαια:
• Μονάδες Κατηγορίας A και E του Emerging
Markets Bond 2024,
• Μονάδες Κατηγορίας A και E του Emerging
Markets Bond 2025
• Μονάδες Κατηγορίας W του Diversified Target
Income 11/2022 και του Amundi Target Trend
2024,
• Μονάδες Κατηγορίας A, ΑΤ, B, E, I, J και R του
Global High Yield Opportunities 2025, με
εξαίρεση την περίοδο δύο (2) μηνών πριν από
την Ημερομηνία λήξης του Υπο-Κεφαλαίου,
όταν επιτρέπονται και διεκπεραιώνονται
μετατροπές την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα κάθε
μήνα και την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή, εάν οι εν
λόγω ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, την
επόμενη εργάσιμη ημέρα), υπό την προϋπόθεση
ότι η εντολή λαμβάνεται πριν τις 18:00 ώρα
Λουξεμβούργου (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
πέντε ή περισσότερες Εργάσιμες Ημέρες πριν
από την εν λόγω ημερομηνία,
• Μονάδες Κατηγορίας W1 του SMBC Amundi
Protect Fund USD Step 201803,
• Μονάδες Κατηγορίας W1 του SMBC Amundi
Protect Fund USD Step 201809.
Προμήθειες μετατροπής
Κατά τη μετατροπή προς άλλο Υπο-Κεφάλαιο που χρεώνει
υψηλότερη προμήθεια διάθεσης, η διαφορά μεταξύ των
δύο προμηθειών διάθεσης θα αφαιρείται από το ποσό που
μετατρέπεται.
Κατά τη μετατροπή από Μονάδες Κατηγορίας Α, Ε, F ή G
σε οποιεσδήποτε από τις ίδιες Μονάδες άλλου ΥποΚεφαλαίου, ενδέχεται να χρεώνεται προμήθεια μετατροπής
έως 1%. Ο Διανομέας ή οι Αντιπρόσωποί του θα σας
ενημερώνουν σχετικά το εάν ισχύει η εν λόγω προμήθεια
μετατροπής.
Κατά τη μετατροπή από Μονάδες Κατηγορίας B, C, U, W
ή W1 (που υπόκεινται σε προθεσμιακή προμήθεια
διάθεσης) προς τις ίδιες αντίστοιχες Μονάδες άλλου ΥποΚεφαλαίου, δεν υφίσταται καμία προθεσμιακή προμήθεια
διάθεσης εκείνη τη χρονική στιγμή. Ωστόσο, θα
επιβαρυνθείτε με την προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης για
οποιεσδήποτε Μονάδες πωλείτε σε χρονική στιγμή που θα
ίσχυε η αρχική προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης.

Εξαγορά μονάδων
Κατά την εξαγορά Μονάδων, μπορείτε να υποδείξετε είτε
μια ποσότητα Μονάδων (συμπεριλαμβανομένων και
κλασματικών Μονάδων) είτε ένα ποσό σε νόμισμα. Όλα τα
αιτήματα θα διεκπεραιώνονται με τη σειρά με την οποία
παρελήφθησαν.
Όταν εξαγοράζετε μονάδες, η πληρωμή της τιμής εξαγοράς
θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικής μεταφοράς με
ημερομηνία εκκαθάρισης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την σχετική Ημέρα Αποτίμησης, με εξαίρεση
το SBI FM India Bond όπου η καταληκτική ημερομηνία
πληρωμής είναι το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες
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ημέρες από τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης, εκτός από
εξαγορές που γίνονται μέσω ενός Αντιπροσώπου, για τις
οποίες η πληρωμή της τιμής εξαγοράς μπορεί να έχει
διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον αντίστοιχο Κάτοχο
Μονάδων για τη διαδικασία που ισχύει σε σχέση με
εκείνον.
Επίσης, μπορείτε να εξαγοράζετε Μονάδες μέσω ενός
συστηματικού προγράμματος απόσυρσης, σε περίπτωση
που ο Αντιπρόσωπος προσφέρει κάποιο πρόγραμμα αυτού
του είδους. Καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον
χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περαιτέρω
πληροφορίες.
Μπορείτε να ζητήσετε τη μετατροπή των εσόδων σας από
την εξαγορά σε διαφορετικό νόμισμα. Επικοινωνήστε με
τον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων σχετικά με τους όρους και
τις προμήθειες για την υποβολή ενός αιτήματος εξαγοράς
(βλ. σελίδα 92).
Θα καταβάλλουμε τα έσοδα από τις εξαγορές μόνο στους
Κατόχους Μονάδων που
αναφέρονται στο Μητρώο των Κατόχων Μονάδων. Το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καταβάλλει τόκους επί των
εσόδων από τις εξαγορές των οποίων η μεταβίβαση ή η
είσπραξη καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο.
Εάν η εντολή εξαγοράς σας θα αφήσει επενδυτικό
υπόλοιπο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό επένδυσης στο
Υπο-Κεφάλαιο, ενδέχεται να εξαγοράσουμε όλες τις
Μονάδες σας στο εν λόγω Υπο-Κεφάλαιο κα να σας
αποστείλουμε τα έσοδα.
Εάν, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, οι πληρωμές για
αιτήσεις εξαγοράς που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από
το 10% των Μονάδων σε έκδοση σε οποιοδήποτε ΥποΚεφάλαιο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από το
ενεργητικό του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου ή μέσω
εγκεκριμένου δανεισμού, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί,
με τη συγκατάθεση του Θεματοφύλακα, να αναβάλει τις
εξαγορές που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό για μια
χρονική περίοδο που θεωρείται απαραίτητη για την
πώληση μέρους του ενεργητικού του σχετικού ΥποΚεφαλαίου έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι σημαντικές
αιτήσεις για εξαγορά.

Υπολογισμός ΚΑΕ
Η ΚΑΕ κάθε Υπο-Κεφαλαίου και Κατηγορίας Μονάδων
για κάθε Ημέρα Αποτίμησης (όπως περιγράφεται πιο κάτω)
είναι εκείνη που υπολογίζεται στο τέλος της εν λόγω
ημέρας. Κάθε ΚΑΕ αναφέρεται στο Νόμισμα Συναλλαγής
της αντίστοιχης Κατηγορίας Μονάδων και υπολογίζεται
έως τρία δεκαδικά ψηφία. Ο ακόλουθος τύπος
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ ανά Μονάδα
για κάθε Κατηγορία Μονάδων ενός Υπο-κεφαλαίου:
(ενεργητικό-παθητικό) ανά Κατηγορία Μονάδα
=ΚΑΕ
αριθμός κυκλοφορούντων Μονάδων ανά Κατηγορία
Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον υπολογισμό των
χρεώσεων και των προμηθειών που αποδίδονται σε κάθε
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Υπο-Κεφάλαιο και Κατηγορία Μονάδων καθώς και του
σωρευθέντος εισοδήματος επί των επενδύσεων.
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού υπολογίζεται κανονικά κάθε
Εργάσιμη Ημέρα (η «Ημέρα Αποτίμησης») με αναγωγή
στην αξία του υποκείμενου ενεργητικού της αντίστοιχης
Κατηγορίας εντός του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου. Αυτό
το υποκείμενο ενεργητικό αποτιμάται βάσει των
τελευταίων διαθέσιμων τιμών κατά το χρόνο της
αποτίμησης την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης. Ωστόσο, η
Ημέρα Αποτίμησης για τα Υπο-Κεφάλαια Emerging
Markets Bond 2024, Emerging Markets Bond 2025 και
Global High Yield Opportunities 2025 θα ορίζεται κάθε
δεκαπενθήμερο κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα κάθε
ημερολογιακού μήνα καθώς και τη δέκατη πέμπτη ημέρα
κάθε ημερολογιακού μήνα (ή την αμέσως επόμενη
Εργάσιμη Ημέρα εάν η δέκατη πέμπτη δεν είναι Εργάσιμη
Ημέρα). Για αυτά τα Υπο-Κεφάλαια, η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού μπορεί επίσης να υπολογίζεται συχνότερα
όπως καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης η οποία
ενημερώνει δεόντως τους επενδυτές.

Λοιπές προμήθειες, χρεώσεις και έξοδα
Στον υπολογισμό της ΚΑΕ συμπεριλαμβάνονται οι
ακόλουθες προμήθειες, χρεώσεις και έξοδα.

Προμήθεια Διαχείρισης
Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να λάβει από το ΥποΚεφάλαιο προμήθεια διαχείρισης υπολογισμένη ως
ποσοστό της ΚΑΕ της σχετικής Κατηγορίας Μονάδων
εντός ενός Υπο-Κεφαλαίου (όπως αναφέρεται στις
πληροφορίες για τα Υπο-Κεφάλαια).
Η προμήθεια διαχείρισης υπολογίζεται και σωρεύεται κάθε
Ημέρα Αποτίμησης και είναι πληρωτέα μηνιαίως, μετά το
τέλος κάθε μήνα, βάσει της μέσης ημερήσιας ΚΑΕ της
αντίστοιχης Κατηγορίας του αντίστοιχου ΥποΚεφαλαίου(ων).
Για Μονάδες Κατηγορίας Χ, την προμήθεια διαχείρισης θα
χρεώνει και θα εισπράττει η Εταιρεία Διαχείρισης
απευθείας από τον Κάτοχο Μονάδων και δεν θα χρεώνεται
στα Υπο-Κεφάλαια ούτε θα αντανακλάται στην ΚΑΕ. Η
προμήθεια διαχείρισης ενδέχεται να υπολογίζεται σύμφωνα
με τη μεθοδολογία και τους όρους πληρωμής που μπορούν
να συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του
αντίστοιχου επενδυτή.
Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την πληρωμή
αμοιβών στους Διαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι
μπορούν να μετακυλήσουν όλες ή μέρος των δικών τους
αμοιβών στους Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων.

Αμοιβές Θεματοφύλακα, Αντιπρόσωπου Πληρωμών και
Φορέα Διοίκησης
Ο Θεματοφύλακας, ο Αντιπρόσωπος Πληρωμών και ο
Φορέας Διοίκησης δικαιούνται να λάβουν από το
ενεργητικό του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου (ή της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μονάδων, εάν υφίσταται), αμοιβή
η οποία θα κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα στην οποία
διατηρείται το ενεργητικό του αντίστοιχου ΥποΚεφαλαίου, από 0,003 % έως 0,5% των αξιών των
στοιχείων ενεργητικού που είναι υποκείμενο στο
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αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο ή Κατηγορία Μονάδων,
πληρωτέα μηνιαίως ως δεδουλευμένο ποσό.

Προμήθεια διανομής
Όταν μια προμήθεια διανομής ισχύει κατά τα
προβλεπόμενα στην ενότητα «Τα Υπο-Κεφάλαια», η
Εταιρεία Διαχείρισης, υπό την ιδιότητά της ως Διανομέας,
εισπράττει μια προμήθεια διανομής που καταβάλλεται
μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα, βάσει της μέσης ημερήσιας
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της αντίστοιχης Κατηγορίας
εντός του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου. Η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να μετακυλήσει μέρος της εν λόγω
προμήθειας ή ολόκληρη την προμήθεια στους
Αντιπροσώπους της (εάν υφίστανται) και σε επαγγελματίες
συμβούλους ως προμήθεια για τις υπηρεσίες τους.

Προμήθεια απόδοσης
Όταν μια προμήθεια απόδοσης ισχύει κατά τα
αναφερόμενα στην ενότητα «Τα Υπο-Κεφάλαια», η
Εταιρεία Διαχείρισης χρεώνει μια Προμήθεια Απόδοσης
για ορισμένες Κατηγορίες Μονάδων ορισμένων ΥποΚεφαλαίων.
Προμήθεια απόδοσης υπολογιζόμενη σε σχέση με ένα
δείκτη αναφοράς
Ο υπολογισμός των προμηθειών απόδοσης ισχύει για κάθε
σχετική Κατηγορία Μονάδων και σε κάθε ημερομηνία
υπολογισμού της ΚΑΕ. Ο υπολογισμός βασίζεται στη
σύγκριση (στο εξής «Σύγκριση») μεταξύ:
- την ΚΑΕ κάθε σχετικής Κατηγορίας Μονάδων (πριν από
την αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) και
- Το ενεργητικό αναφοράς (στο εξής το «Ενεργητικό
Αναφοράς»)
η οποία αντιπροσωπεύει και αντιγράφει την ΚΑΕ της
σχετικής Κατηγορίας Μονάδων (πριν από την αφαίρεση
της προμήθειας απόδοσης) κατά την πρώτη ημέρα της
περιόδου παρακολούθησης απόδοσης, αναπροσαρμοσμένη
με εγγραφές/εξαγορές σε κάθε αποτίμηση, στην οποία
εφαρμόζεται ο δείκτης αναφοράς για τις προμήθειες
απόδοσης (όπως ορίζεται για κάθε υποκεφάλαιο και
κατηγορία μονάδων).
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η σύγκριση γίνεται σε μια
περίοδο παρακολούθησης απόδοσης το πολύ πέντε ετών, η
ημερομηνία επετείου της οποίας αντιστοιχεί στην 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους (στο εξής «Ημερομηνία
Επετείου»).
Κατά τη διάρκεια ζωής της Κατηγορίας Μονάδων, ξεκινά
μια νέα περίοδος παρακολούθησης απόδοσης το πολύ 5
ετών:
•
•

σε περίπτωση που η πληρωμή των δεδουλευμένων
Προμηθειών Απόδοσης γίνεται σε Ημερομηνία
Επετείου.
σε περίπτωση σωρευτικής υποαπόδοσης που
παρατηρείται στη λήξη της 5ετούς περιόδου. Σε
αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε υποαπόδοση
άνω των 5 ετών δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη

Επενδύσεις στα Υπο-Κεφάλαια

κατά τη νέα περίοδο παρατήρησης απόδοσης.
Αντιστρόφως, οποιαδήποτε υποαπόδοση που
προκύπτει τα τελευταία 5 χρόνια θα συνεχίσει να
λαμβάνεται υπόψη.
Η Προμήθεια Απόδοσης θα αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό
(όπως ορίζεται για κάθε υποκεφάλαιο και κατηγορία
μονάδων) της θετικής διαφοράς μεταξύ του καθαρού
ενεργητικού της κατηγορίας μονάδων (πριν από την
αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) και του Ενεργητικού
αναφοράς εάν πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές
συνθήκες:
•
•

Αυτή η διαφορά είναι θετική.
Η σχετική απόδοση της Κατηγορίας Μονάδων σε
σύγκριση με το Ενεργητικό Αναφοράς είναι
θετική ή μηδενική, από την έναρξη της περιόδου
παρακολούθησης απόδοσης. Οι προηγούμενες
υποαποδόσεις τα τελευταία 5 χρόνια θα πρέπει να
αναμετρηθούν πριν από οποιαδήποτε νέα
συσσωρευμένη προμήθεια απόδοσης.

Θα σωρευτεί μια κατανομή για τις προμήθειες απόδοσης
(«Προμήθειες Απόδοσης») στη διαδικασία υπολογισμού
της ΚΑΕ.
Σε περίπτωση εξαγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου
παρακολούθησης απόδοσης, το μέρος των Προμηθειών
Απόδοσης που αντιστοιχούν στον αριθμό των
εξαγορασθέντων Μεριδίων, αποκτάται οριστικά στην
Εταιρία Διαχείρισης και θα καθίσταται πληρωτέο κατά την
επόμενη Ημερομηνία Επετείου.
Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης
απόδοσης, η ΚΑΕ κάθε σχετικής Κατηγορίας Μονάδων
(πριν από την αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) είναι
χαμηλότερη από το Ενεργητικό Αναφοράς, η προμήθεια
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απόδοσης καθίσταται μηδενική και όλες οι προμήθειες
απόδοσης που έχουν καταχωρισθεί προηγουμένως
αντιλογισθεί. Αυτές οι αντιστροφές δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το σύνολο των προηγούμενων Προμηθειών
Απόδοσης.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης
απόδοσης, όλες οι Προμήθειες Υψηλής Απόδοσης, όπως
ορίζονται ανωτέρω, καθίστανται οφειλόμενες στην
Ημερομηνία Ποικιλομορφίας και θα καταβάλλονται στην
Εταιρία Διαχείρισης.
Για ορισμένα από τα Υποκεφάλαια που έχουν υπολογισμό
της απόδοσης βάσει ενός επιτοκίου μίας ημέρας που
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο νόμισμα (το «€STR», για
παράδειγμα), η προμήθεια απόδοσης για τις Κατηγορίες
Μονάδων που δεν εκφράζονται σε ευρώ και είναι
αντισταθμισμένες έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου
των εν λόγω Υποκεφαλαίων θα υπολογίζεται έναντι ενός
ισοδύναμου επιτοκίου μίας ημέρας στο νόμισμα της
αντισταθμισμένης Κατηγορίας Μονάδων (το «SOFR» για
μια αντισταθμισμένη Κατηγορία Μονάδων USD, για
παράδειγμα).
Η προμήθεια απόδοσης καταβάλλεται στην Εταιρία
Διαχείρισης ακόμα και εάν η απόδοση της Κατηγορίας
Μονάδων κατά την περίοδο παρακολούθησης απόδοσης
είναι αρνητική, ενώ παραμένει υψηλότερη από την
απόδοση του Ενεργητικού αναφοράς.
Τα τρία παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν τη
μεθοδολογία που περιγράφεται για τις περιόδους
παρακολούθησης απόδοσης 5 ετών:
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Χωρίς αντιστάθμιση υποαπόδοσης:

Αντισταθμισμένη υποαπόδοση:
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Η υποαπόδοση δεν αντισταθμίζεται και ξεκινά νέα περίοδος παρακολούθησης:

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες της ESMA n°34-39-968 περί προμηθειών απόδοσης του ΟΣΕΚΑ και
ορισμένων τύπων AIF, όπως τροποποιήθηκε, και οποιεσδήποτε σχετικές Q&A γνωστοποιούνται από την ESMA
Κατά τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης, η Εταιρεία
Διαχείρισης, οι Διαχειριστές Επενδύσεων και ο Κεντρικός
Διαχειριστής δεν θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στους Κατόχους
Μονάδων για οποιοδήποτε λάθος στον καθορισμό του σχετικού
δείκτη αναφοράς ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή
ή διαθεσιμότητα οποιουδήποτε δείκτη αναφοράς.
Προμήθειες απόδοσης υπολογιζόμενες σε σχέση με ένα
ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης για τα
Υποκεφάλαια με Ημερομηνία Λήξης
Ο υπολογισμός των προμηθειών απόδοσης ισχύει για κάθε
σχετική Κατηγορία Μονάδων και σε κάθε ημερομηνία
υπολογισμού της ΚΑΕ. Ο υπολογισμός βασίζεται στη
σύγκριση μεταξύ:
- την ΚΑΕ κάθε σχετικής Κατηγορίας Μονάδων (πριν από
την αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) και
- Το ενεργητικό αναφοράς (στο εξής το «Ενεργητικό
Αναφοράς») που αντιπροσωπεύει και αντιγράφει την ΚΑΕ
της σχετικής Κατηγορίας Μονάδων (πριν από την
αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) κατά την ημερομηνία
έναρξής της, αναπροσαρμοσμένη με τις εγγραφές/εξαγορές
σε κάθε αποτίμηση, στις οποίες εφαρμόζεται το ελάχιστο
απαιτούμενο ποσοστό προμήθειας απόδοσης (όπως
ορίζεται για κάθε υποκεφάλαιο και κατηγορία μονάδων).
Από την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μονάδων, η σύγκριση διενεργείται εντός μιας περιόδου
παρακολούθησης απόδοσης η οποία τελειώνει κατά την
Ημερομηνία Λήξης του Υποκεφαλαίου.
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Η Προμήθεια Απόδοσης θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό
(όπως ορίζεται για κάθε υποκεφάλαιο και κατηγορία
μονάδων) της διαφοράς μεταξύ του καθαρού ενεργητικού
της κατηγορίας μονάδων (πριν από την αφαίρεση της
προμήθειας απόδοσης) και του Ενεργητικού αναφοράς εάν
η διαφορά αυτή είναι θετική.
Θα σωρευτεί μια κατανομή για τις προμήθειες απόδοσης
(«Προμήθειες Απόδοσης») στη διαδικασία υπολογισμού
της ΚΑΕ.
Σε περίπτωση εξαγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου
παρακολούθησης απόδοσης, το μέρος των Προμηθειών
Απόδοσης που αντιστοιχούν στον αριθμό των
εξαγορασμένων Μεριδίων, αποκτάται οριστικά στην
Εταιρία Διαχείρισης και θα καθίσταται πληρωτέο κατά την
Ημερομηνία Λήξης του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης
απόδοσης, όλες οι Προμήθειες Απόδοσης, όπως ορίζονται
ανωτέρω, καθίστανται οφειλόμενες στην Ημερομηνία
Λήξης του εκάστοτε Υποκεφαλαίου και θα καταβάλλονται
στην Εταιρία Διαχείρισης.
Παράδειγμα σεναρίων απόδοσης για Κατηγορίες Μεριδίων
που χρεώνουν προμήθεια απόδοσης εντός των
Υποκεφαλαίων Ημερομηνίας Λήξης:

Pioneer Funds

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες της
ESMA n°34-39-968 περί προμηθειών απόδοσης του ΟΣΕΚΑ
και ορισμένων τύπων AIF, όπως τροποποιήθηκε, και
οποιεσδήποτε σχετικές Q&A γνωστοποιούνται από την
ESMA.
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Προμήθειες Master/Feeder
Στην περίπτωση που ένα Υπο-Κεφάλαιο έχει τις
προδιαγραφές για Master (κύριο υπο-κεφάλαιο) ενός άλλου
ΟΣΕΚΑ, το υπο-κεφάλαιο τύπου feeder (τροφοδοτικό) δε
θα επιβαρύνεται με χρεώσεις εισόδου, χρεώσεις εξόδου ή
προμήθειες μετατροπής από το Master.

Βέλτιστη εκτέλεση
Κάθε Διαχειριστής Επενδύσεων και Διαχειριστής ΥποΕπενδύσεων έχουν υιοθετήσει μια πολιτική βέλτιστης
εκτέλεσης για την εφαρμογή όλων των εύλογων μέτρων
προκειμένου να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά την εκτέλεση
εντολών. Προκειμένου να προσδιορίσουν τι συνιστά
βέλτιστη εκτέλεση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ή/και ο
Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων θα λάβουν υπόψη μια σειρά
διαφορετικών παραγόντων, όπως η τιμή, η ρευστότητα, η
ταχύτητα και το κόστος, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τη
σχετική τους σημασία βάσει των διαφόρων ειδών εντολών
ή χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται κυρίως μέσω χρηματομεσιτών που
επιλέγονται και παρακολουθούνται βάσει των κριτηρίων
της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης. Οι αντισυμβαλλόμενοι
που είναι συνδεόμενες εταιρίες της Amundi μπορούν
επίσης να συνυπολογίζονται. Για να επιτύχει τον στόχο
βέλτιστης εκτέλεσης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ή/και ο
Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων ενδέχεται να επιλέξει τη
χρήση αντιπροσώπων (που ενδέχεται να είναι συνδεόμενες
εταιρίες της Amundi) για τις δραστηριότητες μετάδοσης
και εκτέλεσης εντολών.

Συμφωνίες διανομής προμήθειας
Οι Διαχειριστές Επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες διανομής προμήθειας ή
παρόμοιες συμφωνίες. Με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση,
οι συμφωνίες διανομής προμήθειας («commission sharing
agreements» ή «CSA») είναι συμφωνίες μεταξύ των
Διαχειριστών Επενδύσεων και υποδεικνυόμενων μεσιτών
οι οποίες προσδιορίζουν ότι ορισμένο ποσοστό της
προμήθειας συναλλαγής που αποστέλλεται σε ένα μεσίτη
θα φυλάσσεται για να πληρωθεί η διεξαγωγή έρευνας από
έναν ή περισσότερους τρίτους.
Η παροχή έρευνας υπόκειται σε διακανονισμούς μεταξύ
των Διαχειριστών Επενδύσεων και των παρόχων έρευνας
και η προμήθεια που επιμερίζεται για την εκτέλεση και την
έρευνα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των
Διαχειριστών Επενδύσεων και του μεσίτη που εκτελεί τις
υπηρεσίες. Ξεχωριστά από κάθε CSA, οι μεσίτες που
εκτελούν τις υπηρεσίες μπορούν επίσης να παρέχουν
έρευνα που πληρώνεται μέσω παρακράτησης του ποσού
από το κόστος εκτέλεσης.
Η λήψη έρευνας επενδύσεων και πληροφοριών και
συναφών υπηρεσιών επιτρέπει στους Διαχειριστές
Επενδύσεων να συμπληρώσουν την έρευνα και ανάλυσή
τους και τους παρέχει τις απόψεις και πληροφορίες
διαφόρων προσώπων και του προσωπικού έρευνας άλλων
εταιριών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν
υπηρεσίες ταξιδιών, διαμονής, ψυχαγωγίας, γενικά
διοικητικά αγαθά ή υπηρεσίες, γενικό εξοπλισμό ή χώρους
γραφείων, προμήθειες μέλους, μισθούς εργαζομένων ή
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άμεση καταβολή χρημάτων που πραγματοποιείται από τους
Διαχειριστές Επενδύσεων.

Χρήση των δεικτών αναφοράς
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υιοθετήσει ένα γραπτό σχέδιο
που περιγράφει τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει
αναφορικά με τα Υπο-Κεφάλαια, σε περίπτωση μεταβολής
ή μη παροχής δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από
Υπο-Κεφάλαιο στο πλαίσιο του Κανονισμού (EU)
2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες
που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε
χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις
ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων (ο
«Κανονισμός για τους δείκτες αναφοράς»). Πληροφορίες
αναφορικά με αυτό το σχέδιο παρέχονται, χωρίς χρέωση,
στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.
Για τον πλήρη κατάλογο των δεικτών αναφοράς που
αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και (i) που
παρέχονται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς που
κάνουν χρήση του μεταβατικού καθεστώτος που παρέχεται
βάσει του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς και κατά
συνέπεια δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο διαχειριστών
και δεικτών αναφοράς που διατηρεί η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα
με το άρθρο 36 του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς
ή, (ii) που παρέχονται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς
που αναφέρονται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο
36 του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς ως
διαχειριστής που έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 34 του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/AmundiFunds.

Φόροι
Γενικά
Η γενική σύνοψη που ακολουθεί βασίζεται στους
ισχύοντες νόμους στο Λουξεμβούργο κατά την ημερομηνία
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και
υπόκειται σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές στο νόμο ή στην
πρακτική. Η σύνοψη παρέχεται μόνο ως προκαταρκτική
ενημέρωση και δεν παραθέτει μια αναλυτική περιγραφή
όλων των φορολογικών παραγόντων που ενδέχεται να
έχουν σχέση με έναν πιθανό επενδυτή ή με συναλλαγές σε
Μονάδες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν έχει σκοπό να
αποτελέσει, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική ή
φορολογική συμβουλή. Οι επενδυτές θα πρέπει να
συμβουλεύονται τους επαγγελματίες συμβούλους τους ως
προς τις νομικές επιπτώσεις στις χώρες ιθαγένειας,
εγκατάστασης, κατοικίας ή διαμονής τους ή σε
οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία ο επενδυτής
ενδέχεται να υπόκειται σε φόρο. Οι επενδυτές πρέπει να
γνωρίζουν ότι το εισόδημα ή τα μερίσματα που
εισπράττονται ή τα κέρδη που πραγματοποιούνται
ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιπρόσθετη φορολογία στις εν
λόγω δικαιοδοσίες. Οι επενδυτές πρέπει να
συμβουλεύονται το φορολογικό τους σύμβουλο για να
πληροφορούνται σε ποιο βαθμό, εάν υφίσταται, η
δικαιοδοσία του τόπου κατοικίας τους ή άλλη ισχύουσα
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δικαιοδοσία υποβάλλει τον εν λόγω Κάτοχο Μονάδων σε
φόρο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Στα πλαίσια του ισχύοντος δικαίου στο Λουξεμβούργο, το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στο Λουξεμβούργο σε φόρο
συμμετοχής (taxe d'abonnement) του 0,05% ετησίως επί
της καθαρής αξίας ενεργητικού του, με τον εν λόγω φόρο
να οφείλεται τριμηνιαίως βάσει της αξίας του καθαρού
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος του
αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου.
Ωστόσο, ισχύει μειωμένος φορολογικός συντελεστής του
0,01% στην περίπτωση που ένα Υπο-Κεφάλαιο επενδύει
αποκλειστικά σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων ή
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή στην περίπτωση που
οι Μονάδες ή η Κατηγορία Μονάδων του Υπο-Κεφαλαίου
προορίζονται για έναν ή περισσότερους θεσμικούς
επενδυτές.
Αυτός ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για το φόρο
συμμετοχής (taxe d'abonnement) θα ισχύει σε σχέση με τις
Μονάδες των Κατηγοριών Ι, J, S και Χ όλων των ΥποΚεφαλαίων με την προϋπόθεση πως πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις από το φόρο συμμετοχής
(taxe d'abonnement):
• όπου το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει σε μονάδες
άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
(ΟΣΕ) και στον εν λόγω ΟΣΕ έχει επιβληθεί ήδη
φόρος συμμετοχής (taxe d'abonnement)
• όπου Κατηγορίες Μονάδων των Υπο-Κεφαλαίων
(i) πωλούνται σε θεσμικούς επενδυτές, (ii) το
Υπο-Κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μέσα
Διαχείρισης Διαθεσίμων ή καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα (iii) η σταθμισμένη
εναπομείνασα διάρκεια του χαρτοφυλακίου δεν
υπερβαίνει τις 90 ημέρες και (iv) το ΥποΚεφάλαιο έχει λάβει την υψηλότερη δυνατή
αξιολόγηση από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό
αξιολόγησης ή
• όπου οι Κατηγορίες Μονάδων των ΥποΚεφαλαίων προορίζονται για
(i) ιδρύματα που έχουν συσταθεί για παροχή
επαγγελματικής σύνταξης ή παρόμοια επενδυτικά
μέσα που έχουν συσταθεί ως μέρος του ίδιου
ομίλου προς όφελος των εργαζομένων του ή για
(ii) επιχειρήσεις ενός ομίλου που αναφέρονται
στο (i) και επενδύουν ποσά τα οποία κατέχουν
για την παροχή συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζομένους τους.

Παρακρατούμενος φόρος
Στα πλαίσια του ισχύοντος φορολογικού δικαίου στο
Λουξεμβούργο δεν υφίσταται παρακρατούμενος φόρος επί
οποιασδήποτε διανομής, εξαγοράς ή πληρωμής που γίνεται
από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς τους Κατόχους Μονάδων
αναφορικά με τις Μονάδες. Επίσης, δεν υφίσταται φόρος
παρακράτησης επί της διανομής των εσόδων
ρευστοποίησης για τους Κατόχους Μονάδων.

ΦΠΑ
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Στο Λουξεμβούργο, τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια
ρυθμιζόμενων επενδύσεων έχουν τη θέση
φορολογούμενων προσώπων για λόγους φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
θεωρείται στο Λουξεμβούργο ως φορολογούμενο πρόσωπο
σε σχέση με το ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
εισροών. Η απαλλαγή από το ΦΠΑ ισχύει στο
Λουξεμβούργο αναφορικά με τις υπηρεσίες που
χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων.
Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται προς το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο και/ή την Εταιρεία Διαχείρισης θα μπορούσαν
πιθανόν να υπόκεινται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου να
απαιτούν την καταχώρηση ΦΠΑ του Κεφαλαίου/Εταιρείας
Διαχείρισης. Ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας καταχώρησης
ΦΠΑ, το Κεφάλαιο ενεργώντας μέσω της Εταιρείας
Διαχείρισής του θα είναι σε θέση να εκπληρώσει το
καθήκον του για αυτό-αξιολόγηση του ΦΠΑ που θεωρείται
οφειλόμενος στο Λουξεμβούργο επί φορολογούμενων
υπηρεσιών (ή αγαθών σε ορισμένο βαθμό) που
αγοράζονται από το εξωτερικό.
Δεν προκύπτει υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ, κατ’αρχήν,
στο Λουξεμβούργο σε σχέση με πληρωμές από το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους Κατόχους Μονάδων, στο βαθμό
που οι εν λόγω πληρωμές συνδέονται με τη συμμετοχή
τους για Μονάδες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και,
επομένως, δεν συνιστούν αμοιβή που εισπράττεται για
παρεχόμενες φορολογούμενες υπηρεσίες.

Μέτρα για την προστασία των
επενδυτών
Κερδοσκοπικές συναλλαγές και χρονισμός αγοράς
Η αγορά και εξαγορά Μονάδων των Υπο-Κεφαλαίων για
βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργίες στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και να
επηρεάσει τα έξοδα και τις επιδόσεις των Υπο-Κεφαλαίων
σε βάρος άλλων Κατόχων Μονάδων. Δεν επιτρέπουμε εν
γνώσει μας καμία συναλλαγή χρονισμού αγοράς και
ενδέχεται να λάβουμε διάφορα μέτρα για την προστασία
των συμφερόντων σας, όπως την επιβολή προμήθειας 2%
επί της αξίας οποιασδήποτε εντολής που πιστεύουμε οτι
ενδεχομένως συνδέεται με έναν επενδυτή, ομάδα
επενδυτών ή σχέδιο συναλλαγής που συνδέεται με
κερδοσκοπικές συναλλαγές, χρονισμό αγοράς ή
συναλλαγές που προκαλούν δυσλειτουργία σε ένα ΥποΚεφάλαιο.
Άλλα μέτρα που μπορεί να λάβουμε εάν πιστεύουμε ότι
συμμετέχετε σε κερδοσκοπικές συναλλαγές ή σε
δραστηριότητες χρονισμού αγοράς περιλαμβάνουν την
απόρριψη, αναστολή και ακύρωση της εντολής σας ή την
εξαναγκαστική εξαγορά όλων των επενδύσεών σας, με
αποκλειστικά δικά σας έξοδα και ευθύνη. Η Εταιρεία
Διαχείρισης δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
ζημιών, αποτέλεσμα της απόρριψης εντολών ή
υποχρεωτικών εξαγορών. Ενδέχεται να εφαρμόσουμε αυτά
τα μέτρα λόγω συναλλαγών σε πολλαπλούς λογαριασμούς
υπό κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο ή συντονισμένων σχεδίων
συναλλαγών σε μη συναφείς μεταξύ τους λογαριασμούς.
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Όπου οι λογαριασμοί τηρούνται από διαμεσολαβητή για
λογαριασμό του πελάτη (των πελατών), όπως οι
λογαριασμοί εμπιστευματοδόχων, η Εταιρεία Διαχείρισης
μπορεί να απαιτήσει από το διαμεσολαβητή να παρέχει
πληροφορίες για τις συναλλαγές και να λάβει μέτρα για την
αποφυγή πρακτικών κερδοσκοπικών συναλλαγών.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Κατ’απαίτηση του νόμου, η Εταιρεία Διαχείρισης πρέπει
να εξακριβώνει την ταυτότητα των επενδυτών και να
διεξάγει συνεχείς ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Για να
ικανοποιήσει αυτήν την απαίτηση, η Εταιρεία Διαχείρισης
μπορεί να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία και
δικαιολογητικά τα οποία θεωρεί απαραίτητα, όπως
πληροφορίες για την πραγματική κυριότητα, την πηγή των
κεφαλαίων και την προέλευση του πλούτου. Προτού
εγκριθεί το άνοιγμα λογαριασμού του, κάθε επενδυτής
πρέπει να παρέχει στοιχεία και δικαιολογητικά για το
άνοιγμα λογαριασμού, καθώς και έγγραφα ταυτοποίησης:
Φυσικά πρόσωπα Ταυτότητα ή διαβατήριο δεόντως
επικυρωμένα από δημόσια αρχή (όπως συμβολαιογράφο,
αστυνομικό υπάλληλο, πρεσβεία, πρόξενο ή άλλη αρχή
που προσδιορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης) στη
χώρα διαμονής του.
Εταιρίες και άλλες οντότητες Επικυρωμένο αντίγραφο
των συστατικών εγγράφων της οντότητας, απόσπασμα από
το εμπορικό μητρώο, δημοσιευμένοι λογαριασμοί ή άλλο
επίσημο νομικό έγγραφο και, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες
ή άλλους οικονομικούς δικαιούχους της οντότητας, τα
έγγραφα ταυτοποίησης που αναφέρονται πιο πάνω για τα
φυσικά πρόσωπα.
Εάν θεωρήσουμε τα έγγραφά σας ανεπαρκή κατά
οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον
έγγραφα (είτε πριν το άνοιγμα του λογαριασμού είτε σε
οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή) και ενδέχεται να
καθυστερήσουμε ή να αρνηθούμε την επένδυση ή εξαγορά
από την πλευρά σας. Εάν είστε πρώην επενδυτής σε κάποιο
από τα Υπο-Κεφάλαια και επιστρέφετε για επένδυση αλλά
το υπόλοιπό σας είναι μηδενικό επί 12 μήνες ή για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να υποβάλετε εκ
νέου αίτηση ως νέος επενδυτής. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
καθυστέρηση ή αδυναμία διεκπεραίωσης των συναλλαγών
ως αποτέλεσμα ελλιπών δικαιολογητικών ή στοιχείων.
Ενδέχεται να μην εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα για
επενδυτές που επενδύουν μέσω ενός επαγγελματία του
χρηματοοικονομικού τομέα ή του οποίου η μητρική
Εταιρεία ή η χώρα διαμονής επιβάλλουν απαιτήσεις
θετικής ταυτοποίησης στοιχείων που είναι τουλάχιστον
τόσο αυστηρές όσο οι απαιτήσεις του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Απόρρητο προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, η
Εταιρεία Διαχείρισης, ενεργώντας ως υπεύθυνη
επεξεργασίας δεδομένων, ενημερώνει τους κατόχους
μονάδων (ή αν ο κάτοχος μονάδων είναι νομικό πρόσωπο,
ενημερώνει το πρόσωπο επαφής του κατόχου μονάδων
78 Amundi S.F. Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2022

ή/και τον πραγματικό δικαιούχο) ότι ορισμένα προσωπικά
δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα») που παρέχονται στην
Εταιρεία Διαχείρισης ή τους αντιπροσώπους της, μπορούν
να συλλέγονται, να καταγράφονται, να αποθηκεύονται, να
προσαρμόζονται, να μεταβιβάζονται ή να υποβάλλονται
άλλως σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται
κατωτέρω.
Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται (i) το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (ταχυδρομική ή/και
ηλεκτρονική), τα τραπεζικά στοιχεία, το επενδεδυμένο
ποσό και οι συμμετοχές ενός κατόχου μονάδων, (ii) για τις
εταιρείες-κατόχους μονάδων: το όνομα και η διεύθυνση
(ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική) των προσώπων επαφής
των κατόχων μονάδων, των υπογραφόντων και των
πραγματικών δικαιούχων και (iii) οποιαδήποτε άλλα
προσωπικά δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία
απαιτείται για συμμόρφωση με τις κανονιστικές
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων φορολογικού δικαίου
και αλλοδαπών νόμων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από τους
κατόχους μονάδων υποβάλλονται σε επεξεργασία
προκειμένου να χρησιμοποιούνται και να εκτελούν
συναλλαγές με Μονάδες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για
τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας. Ειδικότερα, τα
νόμιμα συμφέροντα περιλαμβάνουν (α) τη συμμόρφωση με
την λογοδοσία, τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Εταιρείας Διαχείρισης,
καθώς και όσον αφορά την παροχή αποδεικτικών
στοιχείων μιας συναλλαγής ή οποιασδήποτε εμπορικής
επικοινωνίας, (β) την άσκηση των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα με εύλογα πρότυπα
αγοράς και (γ) την επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων με σκοπό: (i) τη διατήρηση μητρώου κατόχων
μονάδων, (ii) την επεξεργασία συναλλαγών σε Μονάδες
και την πληρωμή μερισμάτων, (iii) τη διατήρηση ελέγχων
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις της τελευταίας ημέρας
και τις πρακτικές χρονισμού της αγοράς, (iv) τη
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, (v) τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και
εξυπηρέτησης πελατών, (vi) τη διαχείριση των
προμηθειών, και (vii) τον προσδιορισμό του φόρου
σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ
(«ΚΠΑ») και το FATCA.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, με την επιφύλαξη των
εφαρμοστέων νόμων και ρυθμίσεων, να μεταβιβάσει την
επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε άλλους
παραλήπτες δεδομένων όπως, μεταξύ άλλων, στους
Διαχειριστές Επενδύσεων, τους Διαχειριστές ΥποΕπενδύσεων, τον Διαχειριστή, τον Αρχειοφύλακα και τον
Πράκτορα Μεταβιβάσεων, τον Θεματοφύλακα και τον
Φορέα Πληρωμών, τον ελεγκτής και τους νομικούς
συμβούλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους παροχείς
υπηρεσιών και τους εκπρόσωποί τους (οι «Παραλήπτες»).
Οι Παραλήπτες μπορούν, με δική τους ευθύνη, να
αποκαλύψουν Προσωπικά Δεδομένα στους αντιπροσώπους
ή/και εκπροσώπους τους, με αποκλειστικό σκοπό να
βοηθήσουν τους Παραλήπτες να παρέχουν υπηρεσίες στο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή/και να εκπληρώσουν τις δικές τους
νομικές υποχρεώσεις. Οι παραλήπτες ή οι αντιπρόσωποι
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ή/και εκπρόσωποί τους μπορούν να επεξεργάζονται
Προσωπικά Δεδομένα ως εκτελούντες επεξεργασία
δεδομένων (όταν η επεξεργασία εκτελείται με εντολή της
Εταιρείας Διαχείρισης) ή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας
δεδομένων (όταν η επεξεργασία εκτελείται για δικούς τους
σκοπούς ή για να εκπληρώσουν τις δικές τους νομικές
υποχρεώσεις). Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης
να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως κυβερνητικούς ή
κανονιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των
φορολογικών αρχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, τα
Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν στις
φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες με τη
σειρά τους μπορούν, με την ιδιότητα του υπευθύνου
επεξεργασίας, να τα γνωστοποιήσουν σε αλλοδαπές
φορολογικές αρχές.
Οι εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων μπορούν να
περιλαμβάνουν κάθε οντότητα που ανήκει στον όμιλο
εταιρειών Société Générale (συμπεριλαμβανομένων και
εταιρειών εκτός της ΕΕ) για σκοπούς εκτέλεσης ενεργειών
επιχειρησιακής υποστήριξης σε σχέση με συναλλαγές στις
Μονάδες, εκπλήρωσης υποχρεώσεων κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αποφυγής της
εξαπάτησης των επενδυτών και για λόγους συμμόρφωσης
με τις υποχρεώσεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του
ΟΟΣΑ («ΚΠΑ»).
Σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο Νόμος περί
Προστασίας Δεδομένων, οι Κάτοχοι μονάδων έχουν
δικαίωμα:
•

να αιτηθούν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα
τους,
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•

να αιτηθούν τη διόρθωση των Προσωπικών
Δεδομένων τους όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
• να αντιτεθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων τους,
• να αιτηθούν διαγραφή των Προσωπικών
Δεδομένων τους,
• να αιτηθούν περιορισμό της χρήσης των
Προσωπικών δεδομένων τους, και
• να αιτηθούν φορητότητα των Προσωπικών
δεδομένων.
Οι Κάτοχοι μονάδων δύνανται να ασκήσουν τα ανωτέρω
δικαιώματα κατόπιν υποβολής αίτησης στην Εταιρεία
Διαχείρισης στην ακόλουθη διεύθυνση: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Λουξεμβούργο, Μέγα Δουκάτο του
Λουξεμβούργου.
Οι Κάτοχοι μονάδων έχουν επίσης το δικαίωμα να
υποβάλουν καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας
Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: 1, Avenue du
Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Μεγάλο δουκάτο
του Λουξεμβούργου, ή σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική
αρχή προστασίας δεδομένων.
Ένας Κάτοχος μονάδων μπορεί, κατά την κρίση του, να
αρνηθεί να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα του
στην Εταιρεία Διαχείρισης. Σε αυτή την περίπτωση,
ωστόσο, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να απορρίψει το
αίτημα για εγγραφή Μονάδων και να μπλοκάρει τον
λογαριασμό για περαιτέρω συναλλαγές. Τα Προσωπικά
Δεδομένα δεν θα διατηρούνται για περιόδους μεγαλύτερες
από εκείνες που απαιτούνται για τον σκοπό της
επεξεργασίας τους, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε
προθεσμιών παραγραφής επιβάλλονται από το εφαρμοστέο
δίκαιο.

Πληροφορίες για κάθε χώρα
Σιγκαπούρη
Η προσφορά ή πρόσκληση για απόκτηση των Μονάδων
που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε πρόγραμμα
συλλογικών επενδύσεων το οποίο έχει εγκριθεί κατά το
άρθρο 286 της Πράξης περί Τίτλων και ΣΜΕ (Securities
and Futures Act –«SFA»), το Κεφάλαιο 289 της SFA ή έχει
αναγνωριστεί κατά το άρθρο 287 της SFA. Οι Μονάδες δεν
είναι αδειοδοτημένες ή αναγνωρισμένες από τη
Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης («MAS») και, ως εκ
τούτου, απαγορεύεται η προσφορά τους για λιανική
διάθεση στη Σιγκαπούρη. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που εκδίδεται σε
σχέση με την προσφορά ή πώληση δεν αποτελεί
ενημερωτικό δελτίο κατά τον ορισμό της Πράξης περί
Τίτλων και ΣΜΕ (Securities and Futures Act), Κεφάλαιο
289 της SFA. Αντίστοιχα, δεν ισχύει η νομική ευθύνη που
θεσπίζεται από την SFA σε σχέση με το περιεχόμενο των
ενημερωτικών δελτίων. Οι επενδυτές πρέπει να εξετάζουν
με προσοχή εάν η επένδυση είναι κατάλληλη για εκείνους.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχει καταχωρηθεί ως
ενημερωτικό δελτίο στα πλαίσια της MAS και οι μονάδες
διατίθενται για συμμετοχή σύμφωνα με τις εξαιρέσεις των
Άρθρων 304 και 305 της SFA. Αντιστοίχως, οι μονάδες δεν
προσφέρονται ούτε πωλούνται ούτε είναι αντικείμενο
πρόσκλησης για συμμετοχή ή αγορά, είτε άμεσα είτε
έμμεσα, ούτε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που δημοσιεύεται σε
σχέση με την προσφορά ή την πώληση ή την πρόσκληση
για συμμετοχή ή αγορά των Μονάδων μπορεί να
κυκλοφορεί ή να διανέμεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο στη
Σιγκαπούρη παρά μόνο σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται στην SFA για προσφορές οι οποίες γίνονται
(α) σε θεσμικούς επενδυτές (όπως ορίζονται στο Άρθρο 4Α
της SFA) σύμφωνα με το Άρθρο 304 της SFA, (β) σε
σχετικά πρόσωπα (όπως ορίζονται στο Άρθρο 305(5) της
SFA) ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με το Άρθρο
305(2) της SFA και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο Άρθρο 305 της SFA ή (γ) κατά άλλο
τρόπο σύμφωνα και κατά τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε
άλλης διάταξης της SFA.
Όπου οι μονάδες αποκτώνται από πρόσωπα που είναι
σχετικά πρόσωπα όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο
305Α της SFA, δηλαδή:
(α) από έναν οργανισμό (που δεν είναι διαπιστευμένος
επενδυτής (κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4Α της
SFA)) η μοναδική επιχειρηματική δραστηριότητα του
οποίου είναι η διατήρηση επενδύσεων και το συνολικό
μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ανήκει σε έναν ή
περισσότερους ιδιώτες, καθένας εκ των οποίων είναι
ένας διαπιστευμένος επενδυτής ή
(β) μια Εταιρεία που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία
(Trust) (ο διαχειριστής της οποίας δεν αποτελεί
διαπιστευμένο επενδυτή) με αποκλειστικό σκοπό την
κατοχή επενδύσεων και όπου κάθε δικαιούχος της
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είναι ένα φυσικό πρόσωπο που αποτελεί
διαπιστευμένο επενδυτή, οι μετοχές, οι ομολογίες και
οι μονάδες των μετοχών και των ομολογιών της εν
λόγω επιχείρησης ή τα δικαιώματα των δικαιούχων
(όπως και αν περιγράφονται) στο εν λόγω trust δε θα
μεταβιβάζονται για μια περίοδο 6 μηνών από τότε που
η επιχείρηση ή το trust απέκτησαν τις Μονάδες
σύμφωνα με μια προσφορά που έγινε κατά το Άρθρο
305 του SFA με εξαίρεση τις εξής περιπτώσεις:
(1) σε ένα θεσμικό επενδυτή ή σε ένα σχετικό
πρόσωπο όπως ορίζεται στο Άρθρο 305(5) της
SFA ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στα
πλαίσια της προσφοράς που έγινε υπό τον όρο ότι
οι εν λόγω μετοχές, χρεωστικά ομόλογα και
μερίδια μετοχών και χρεωστικών ομολόγων του εν
λόγω οργανισμού ή τα εν λόγω δικαιώματα και
συμφέροντα στο εν λόγω trust αποκτώνται έναντι
ανταλλάγματος όχι μικρότερου των 200.000
δολαρίων Σιγκαπούρης (ή το ισοδύναμο ποσό σε
άλλο νόμισμα) για κάθε συναλλαγή, είτε το εν
λόγω ποσό πρόκειται να καταβληθεί σε μετρητά
είτε μέσω τίτλων ή άλλου στοιχείου ενεργητικού
ως αντάλλαγμα (στην περίπτωση του trust) και
περαιτέρω όσον αφορά στους οργανισμούς
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στο Άρθρο 275 της Πράξης SFA
(2) στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται ούτε θα
παρασχεθεί αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση ή
(3) στις περιπτώσεις όπου η μεταβίβαση
πραγματοποιείται αυτοδικαίως.

Ηνωμένο Βασίλειο
Διανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα πρόγραμμα συλλογικών
επενδύσεων, όπως αυτό ορίζεται στην Πράξη περί
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000
(Financial Services and Markets Act 2000 – «FSMA») στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει λάβει άδεια ή κατά άλλο
τρόπο αναγνωρισθεί ή εγκριθεί από την Αρχή
Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας του Ηνωμένου
Βασιλείου («FCA») και, έτσι, δεν μπορεί να γίνει
αντικείμενο συναλλαγής στο κοινό του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Η έκδοση ή διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
στο Ηνωμένο Βασίλειο, (α) εάν πραγματοποιείται από
άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο στο πλαίσιο της
FSMA, πραγματοποιείται μόνο ή απευθύνεται μόνο σε
άτομα που είναι (i) επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με
το άρθρο 19 της FSMA (Χρηματοδοτική Προώθηση) 2001
(«FPO») ή (ii) εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης ή
πιστοποιημένοι ειδικευμένοι επενδυτές που εμπίπτουν στα
άρθρα 49 και 50 του FPO, αντιστοίχως, (όλα τα άτομα των
σημείων (i) και (ii) ονομάζονται «Άτομα FPO») και (β) εάν
πραγματοποιείται από άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο
στο πλαίσιο της FSMA, πραγματοποιείται μόνο ή
απευθύνεται μόνο σε άτομα που είναι (i) επαγγελματίες
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επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 14 της FSMA 2000
(Προώθηση Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων)
(Απαλλαγές) του 2001 («Εντολή PCIS») ή (ii) εταιρείες
υψηλής καθαρής θέσης ή πιστοποιημένοι ειδικευμένοι
επενδυτές που εμπίπτουν στα άρθρα 22 και 23 του
κανονισμού PCIS, αντίστοιχα ή (iii) άτομα στα οποία
διαφορετικά θα μπορούσε να διανεμηθεί νομίμως σύμφωνα
με το κεφάλαιο 4.12 της Συλλογής Πηγών σχετικά με την
επιχειρηματική συμπεριφοράς της FCA (όλα τα άτομα που
αναφέρονται στα στοιχεία (i) και (ii) ονομάζονται «Άτομα
PCIS» και μαζί με τα Άτομα FPO, «Σχετικά άτομα»).
Οι επαγγελματίες επενδυτές στο πλαίσιο των Εντολών FPO
και PCIS είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με την
FSMA ή εξαιρούμενα από την απαίτηση για την εν λόγω
εξουσιοδότηση, κυβερνήσεις, τοπικές και δημόσιες αρχές,
πρόσωπα που επενδύουν ή αναμένονται εύλογα να
επενδύσουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε επαγγελματική
βάση και κάθε διευθυντής, ανώτερο στέλεχος, στέλεχος ή
εργαζόμενος των εν λόγω προσώπων όταν ενεργεί υπό
αυτή την ιδιότητα.
Νομικά πρόσωπα υψηλής καθαρής αξίας στο πλαίσιο των
Εντολής FPO και PCIS είναι (α) οποιοδήποτε εταιρικό
σχήμα το οποίο, είτε μεμονωμένα είτε υπό τον ίδιο όμιλο
με άλλο νομικό πρόσωπο, έχει καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο ή καθαρό ενεργητικό άνω των 5 εκατομμυρίων
λιρών Αγγλίας (ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα),
(β) οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα το οποίο, είτε μεμονωμένα
είτε υπό τον ίδιο όμιλο με άλλο νομικό πρόσωπο, έχει
τουλάχιστον 20 μέλη και καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο ή καθαρό ενεργητικό άνω των 500.000 λιρών
Αγγλίας (ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα), (γ)
οποιαδήποτε συνεργατική επιχείρηση ή μη εταιρικό σχήμα
με καθαρό ενεργητικό άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών
Αγγλίας (ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα), (δ) ο
διαχειριστής συνασπισμού επιχειρήσεων (trust) που,
οποιαδήποτε στιγμή, μέσα στους 12 μήνες πριν από την
ημερομηνία προώθησης του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είχε μικτή αξία 10 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (ή
το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) σε μετρητά ή σε
επενδύσεις ρυθμιζόμενες από την πράξη FSMA ή (ε) κάθε
διευθυντής, ανώτερο στέλεχος, στέλεχος ή εργαζόμενος
των εν λόγω προσώπων υπό τα εδάφια (α) έως (δ) ως άνω
όταν ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα.
Πιστοποιημένοι έμπειροι επενδυτές στα πλαίσια της
εντολής FPO και PCIS είναι τα πρόσωπα τα οποία (α)
έχουν πιστοποιητικό υπογραμμένο εντός της τελευταίας
τριετίας από Εταιρεία εξουσιοδοτημένη από την FCA ή
άλλη ισοδύναμης αξίας ρυθμιστικό οργανισμό στον ΕΟΧ
(εκτός της Εταιρείας Διαχείρισης) το οποίο αναφέρει ότι το
εν λόγω πρόσωπο διαθέτει επαρκείς γνώσεις ώστε να
αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που έχουν σχέση με τη
συμμετοχή σε μη ελεγχόμενα προγράμματα συλλογικών
επενδύσεων και (β) τα πρόσωπα αυτά έχουν υπογράψουν
εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου δήλωση που
αντιστοιχεί στα προαναφερόμενα.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εξαιρείται από τον
περιορισμό της προώθησης προγραμμάτων επενδύσεων
του άρθρου 238 της FSMA περί αποστολής προσκλήσεων
ή προτροπών για συμμετοχή σε μη ελεγχόμενα
προγράμματα συλλογικών επενδύσεων καθώς απευθύνεται
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σε Σχετικά Πρόσωπα και δεν πρέπει να απευθύνεται προς ή
να βασίζονται σε αυτό πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στα
Σχετικά Πρόσωπα.
Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με
την οποία σχετίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο,
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης Μονάδων, διατίθεται
μόνο προς τα Σχετικά Πρόσωπα και σε αυτή θα
συμμετέχουν μόνο Σχετικά Πρόσωπα.
Η αγορά Μονάδων ενδέχεται να εκθέσει τον επενδυτή σε
σημαντικό κίνδυνο απώλειας όλων των περιουσιακών
στοιχείων που επενδύει. Κάθε Σχετικό Πρόσωπο το οποίο
έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σε σχέση με το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο θα πρέπει να συμβουλεύεται ένα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο εξειδικεύεται στις
επενδύσεις σε μη ελεγχόμενα προγράμματα συλλογικών
επενδύσεων.
Οι πιθανοί επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο
ενημερώνονται ότι όλες ή οι περισσότερες προστασίες που
παρέχονται από το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου
Βασιλείου δε θα ισχύουν για επενδύσεις στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο και ότι η αμοιβή δε θα είναι διαθέσιμη υπό το
Πρόγραμμα Αμοιβής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ηνωμένες Πολιτείες
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρει Μονάδες είτε (i)
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε (ii) για λογαριασμό
ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που είναι (Α)
«Πρόσωπο των ΗΠΑ» κατά τον ορισμό του Κανονισμού S
στο πλαίσιο της Πράξης περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ
του 1933 και των τροποποιήσεών της, (Β) δεν είναι «Όχι
Πρόσωπο των ΗΠΑ» κατά τον ορισμό του Κανονισμού 4.7
στο πλαίσιο της Πράξης περί Ανταλλαγής
Χρηματιστηριακών Αγαθών των ΗΠΑ και των
τροποποιήσεών της ή (Γ) «Πρόσωπο των ΗΠΑ» κατά τον
ορισμό του Άρθρου 7701(α)(30) του Κώδικα Εσωτερικών
Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών και των τροποποιήσεών
του ή (Δ) «Πρόσωπο των ΗΠΑ κατά τον ορισμό της
Επιπρόσθετης Ερμηνευτικής Οδηγίας και Δήλωσης
Πολιτικής περί συμμόρφωσης με ορισμένους κανονισμούς
για τις Συμφωνίες Ανταλλαγής (Further Interpretative
Guidance and Policy Statement Regarding Compliance
with Certain Swap Regulations), όπως θεσπίστηκε από την
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ΣΜΕ επί Εμπορευμάτων
(Commodity Futures Trading Commission) των ΗΠΑ, 78
Ομοσπονδ. Καν. 45292 (26 Ιουλίου 2013) και τις
τροποποιήσεις του,
(κάθε πρόσωπο που αναφέρεται είτε στο (Α) είτε στο (Β)
είτε στο (Γ) είτε στο (Δ),
είναι ένα «Πρόσωπο των ΗΠΑ»). Η παρούσα προσφορά
επί της ουσίας ή η ακριβής επάρκεια του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχουν λάβει κάποια έγκριση ή
υποστήριξη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς [Securities
and Exchange Commission («SEC»)] ή από οποιαδήποτε
άλλη ομοσπονδιακή ή κρατική ρυθμιστική αρχή. Το παρόν
έγγραφο δεν θα προσφέρεται σε πιθανό επενδυτή στις
ΗΠΑ ή σε Πρόσωπο των ΗΠΑ. Το παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο παρέχεται στον παραλήπτη μόνο για το σκοπό της
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αξιολόγησης της επένδυσης στις μονάδες που
περιγράφονται στο περιεχόμενό του. Όλοι όσοι δηλώνουν
συμμετοχή για μονάδες θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν
είναι και ότι δεν δηλώνουν συμμετοχή για μονάδες για
λογαριασμό ή προς όφελος ενός Προσώπου των ΗΠΑ. Εάν
η Εταιρεία Διαχείρισης κρίνει ότι κάποιες μονάδες
διακρατούνται από ή για λογαριασμό ή προς όφελος ενός
Προσώπου των ΗΠΑ, θα δίνει οδηγίες στον Υπεύθυνο
Μητρώου και Μεταβιβάσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ώστε να εξαγοράζει υποχρεωτικά τις μονάδες αυτές.
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Ο επενδυτής δεν είναι ούτε εγγράφεται για μονάδες για
λογαριασμό ή προς όφελος ενός προσώπου που είναι
Πρόσωπο των ΗΠΑ. Ο επενδυτής επιβάλλεται να
ειδοποιήσει την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους
αντιπροσώπους της πάραυτα εάν καταστεί Πρόσωπο των
ΗΠΑ ή διακρατά μονάδες για λογαριασμό ή προς όφελος
ενός Προσώπου των ΗΠΑ και οποιεσδήποτε μονάδες
διακρατούνται από ή για λογαριασμό του επενδυτή θα
υπόκεινται σε υποχρεωτική εξαγορά.

Η Εταιρεία Διαχείρισης
Επωνυμία Εταιρείας Amundi Luxembourg S.A.,
θυγατρική ανήκουσα εξ ολοκλήρου στην Amundi Asset
Management. Η Amundi Luxembourg S.A. ανήκει στον
όμιλο Crédit Agricole.
Στοιχεία επικοινωνίας
5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Τηλ. +352 26 86 80 80
Φαξ. +352 26 86 80 99
www.amundi.lu/amundi-funds
Τύπος Εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία.
Σύσταση 20 Δεκεμβρίου 1996, σύμφωνα με το Νόμο του
2010.
Μετοχικό κεφάλαιο 17.785.525 EUR
Διάρκεια Αόριστη.
Καταστατικό Έναρξη ισχύος στις 20 Δεκεμβρίου1996 και
δημοσίευση στο Mémorial στις 28 Ιανουαρίου 1997.
Τελευταία τροποποίηση την 1η Ιανουαρίου 2018 και
δημοσίευση στο RESA στις 8 Ιανουαρίου 2018.
Νομική δικαιοδοσία Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Εποπτική αρχή
Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Commission de Surveillance du Secteur Financier ή
CSSF)
283, route d’Arlon
L-2991 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιριών B57255.
Κατάλογος των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία
διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης δημοσιεύεται στη
διαδικτυακή τοποθεσία

Διοικητικό Συμβούλιο
κα. Jeanne Duvoux
Λουξεμβούργο
Διευθύνων Σύμβουλος
Amundi Luxembourg S.A.
κ. David Harte
Ιρλανδία
Διευθύνων Σύμβουλος Amundi Ireland Limited
κ. Claude Kremer
Λουξεμβούργο
Εταίρος
Arendt & Medernach S.A.
κ. Enrico Turchi
ΛουξεμβούργοΑναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Pascal Biville
Γαλλία
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ
κ. François Marion
Γαλλία
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ
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Διαχειριστές Επενδύσεων και
Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων
Amundi Ireland Limited
1, George’s Quay Plaza
George’s Quay
Dublin 2
Ιρλανδία
Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124 - 126
D-80636 Munich
Γερμανία
Amundi SGR S.p.A.
Via Cernaia 8/10
20121 Milano
Ιταλία
Amundi Asset Management
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris
Γαλλία
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
60, State Street
Boston, MA 02109-1820
ΗΠΑ
Amundi (UK) Limited
41 Lothbury
London EC2R 7HF,
Ηνωμένο Βασίλειο
Amundi Singapore Ltd
168 Robinson Road #24-01, Capital Tower
Singapore 068912,
Σιγκαπούρη
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων κάθε Υπο-Κεφαλαίου
αναφέρεται στην ενότητα «Τα Υπο-Κεφάλαια», όπως
επίσης και οι Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων των ΥποΚεφαλαίων. Μετά την εξαγορά του ομίλου Pioneer
Investments, ο όμιλος εταιριών Amundi θα προχωρήσει σε
μια σειρά εταιρικών προσαρμογών και προσαρμογών στη
διαχείριση επενδύσεων. Κάθε διορισμένος διαχειριστής
επενδύσεων στον όμιλο Amundi μπορεί να αλλάξει σε
σχέση με ένα συγκεκριμένο Υπο-κεφάλαιο ενώ
πληροφορίες για τυχόν αλλαγές θα παρέχονται στη
διεύθυνση www.amundi.lu/retail/layout/set/body/CommonContent/Shareholder-information.
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων κάθε Υπο-Κεφαλαίου είναι
υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του ΥποΚεφαλαίου. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας Διαχείρισης,
ένας Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να παρεχει
συμβουλές και βοήθεια στην Εταιρεία Διαχείρισης για τον
καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και σχετικών
θεμάτων για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή για οποιοδήποτε
Υπο-Κεφάλαιο.
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Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενός Υπο-Κεφαλαίου
δικαιούται να εισπράττει προμήθεια διαχείρισης και
απόδοσης όπως αναφέρεται στην ενότητα «Τα ΥποΚεφάλαια». Οι προμήθειες αυτές υπολογίζονται βάσει του
καθαρού ενεργητικού κάθε Υπο-Κεφαλαίου και
καταβάλλονται κάθε τρίμηνο, μετά το τέλος του τριμήνου.
Στο βαθμό που αναθέτει διάφορες λειτουργίες, ο
Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να αρνηθεί να
εισπράξει το σύνολο ή μέρος των προμηθειών που
σχετίζονται με αυτές τις λειτουργίες υπέρ του προσώπου
στο οποίο έχουν ανατεθεί οι εν λόγω λειτουργίες.
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει τη δυνατότητα ανάθεσης
στους Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων, με δικά του έξοδα
και ευθύνη και κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης
και της Εποπτικής Αρχής, μέρους ή όλων των
συμβουλευτικών καθηκόντων του και των καθηκόντων
διαχείρισης επενδύσεων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει
επίσης τη δυνατότητα ανάθεσης σε έναν ή περισσότερους
συμβούλους, με δικά του έξοδα και ευθύνη και κατόπιν
έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης, μέρους ή του συνόλου
των συμβουλευτικών καθηκόντων του.
Παραδείγματος χάριν, εφόσον διατηρεί τον έλεγχο και την
εποπτεία, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να διορίζει
έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων για
την καθημερινή διαχείριση του ενεργητικού των ΥποΚεφαλαίων ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους για
την παροχή επενδυτικών πληροφοριών, συστάσεων και
ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με πιθανές και
υφιστάμενες επενδύσεις.
Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει μια πολιτική αμοιβών
που συνάδεις με τις ακόλουθες αρχές:
(α) η πολιτική αμοιβών συνάδει με και προάγει τη
συνετή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων
και δεν προκρίνει την ανάληψη κινδύνου όταν
αυτή δε συνάδει με τα προφίλ κινδύνου, τους
κανόνες ή τους Κανονισμούς Διαχείρισης
(β) συνάδει με την επιχειρηματική στρατηγική, τους
στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της
Εταιρείας Διαχείρισης, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
και των Κατόχων Μονάδων και περιλαμβάνει
μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων
συμφερόντων
(γ) εάν και στο βαθμό που είναι επιτρεπτό, η
αξιολόγηση της απόδοσης διεξάγεται σε ένα
πολυετές πλαίσιο ανάλογο της περιόδου
διακράτησης που συνιστάται για τους επενδυτές
των Υπο-Κεφαλαίων προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης
βασίζεται στη μακροπρόθεσμη απόδοση των ΥποΚεφαλαίων και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους
για την επένδυσή τους και ότι η καταβολή των
συνιστωσών της αμοιβής που βασίζονται στην
απόδοση επιμερίζεται στη διάρκεια της ίδιας
περιόδου και
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(δ) η σταθερή και η μεταβλητή συνιστώσα της
συνολικής αμοιβής εξισορροπούνται δεόντως και
η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει μια
αρκούντως υψηλή αναλογία επί της συνολικής
αμοιβής έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η
εφαρμογή μιας απόλυτα ευέλικτης πολιτικής σε
σχέση με τις μεταβλητές συνιστώσες της αμοιβής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη
πληρωμής της μεταβλητής συνιστώσας της
αμοιβής.

Ο Θεματοφύλακας
Η Société Générale Bank & Trust διορίστηκε ως
θεματοφύλακας (ο «Θεματοφύλακας») του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου έχοντας την ευθύνη για:
(α) την ασφαλή φύλαξη του ενεργητικού
Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(β) την επιτήρησή του και
(γ) την παρακολούθηση των ταμειακών ροών.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων
Θεματοφύλακας απαιτείται να:

επιτήρησής

του,

του

ο

(α) διασφαλίζει ότι η πώληση, έκδοση, εξαγορά,
μετατροπή και ακύρωση των Μονάδων που
πραγματοποιούνται εκ μέρος του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Διαχείρισης
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμόσιμο
δίκαιο και τους Κανονισμούς Διαχείρισης,
(β) διασφαλίζει ότι η αξία των Μονάδων υπολογίζεται
σύμφωνα με το εφαρμόσιμο δίκαιο και τους
Κανονισμούς Διαχείρισης,
(γ) εκτελεί τις οδηγίες της Εταιρείας Διαχείρισης, εκτός
και εάν έρχονται σε σύγκρουση με το εφαρμόσιμο
δίκαιο των Κανονισμών Διαχείρισης
(δ) διασφαλίζει ότι στις συναλλαγές που περιλαμβάνουν
το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
οποιοδήποτε τίμημα παρέχεται εντός των
καθιερωμένων περιόδων διακανονισμού και
(ε) διασφαλίζει ότι το αποδοτέο εισόδημα στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο εφαρμόζεται σύμφωνα με τους
Κανονισμούς Διαχείρισης.
Ο Θεματοφύλακας αναλαμβάνει την ασφαλή φύλαξη του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όλα τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να υπόκεινται σε
θεματοφυλακή καταχωρούνται στα βιβλία του
Θεματοφύλακα σε ξεχωριστούς λογαριασμούς που
ανοίγονται στο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση
με κάθε Υπο-Κεφάλαιο. Για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού
πέραν των χρηματοπιστωτικών μέσων και των μετρητών, ο
Θεματοφύλακας πρέπει να εξακριβώνει την κυριότητα του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου επί των εν λόγω στοιχείων
ενεργητικού σε σχέση με κάθε Υπο-Κεφάλαιο. Επιπλέον, ο
Θεματοφύλακας θα διασφαλίζει ότι οι ταμειακές ροές του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται καταλλήλως.
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Ο Θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει στους Υπεύθυνους
ασφαλούς φύλαξης την ασφαλή φύλαξη του ενεργητικού
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από το Νόμο του 2010, τα άρθρα 13 έως
17 του Κανονισμού Επιπέδου 2 της ΕΕ και τη Σύμβαση
Θεματοφυλακής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω Υπεύθυνοι
ασφαλούς φύλαξης πρέπει να υπόκεινται σε
αποτελεσματική προληπτική εποπτεία (όπως σε σχέση με
τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, την εποπτεία στην
εν λόγω δικαιοδοσία και τον εξωτερικό περιοδικό έλεγχο)
για τη φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων. Η λίστα με
τους Υπεύθυνους ασφαλούς φύλαξης που ορίζονται από το
Θεματοφύλακα και με τους υπο-υπεύθυνους δημοσιεύεται
στον εξής ιστότοπο: https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/p
ublications/PDF/Global_list_of_sub_custodians_for_SGSS
_2019-22_01.pdf.
Η ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν θα επηρεάζεται από την
εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με τους
όρους της Συμφωνίας Θεματοφυλακής, η ανάθεση της
φύλαξης του ενεργητικού στον διαχειριστή ενός
συστήματος διακανονισμού κινητών αξιών δεν θεωρείται
μεταβίβαση λειτουργιών. Όπου το δίκαιο μιας τρίτης
χώρας απαιτεί τη φύλαξη ορισμένων χρηματοπιστωτικών
μέσων από τοπικό οργανισμό και δεν υπάρχουν τοπικοί
οργανισμοί που πληρούν την προϋπόθεση περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (δηλαδή την προϋπόθεση
αποτελεσματικής προληπτικής εποπτείας) σύμφωνα με το
Νόμο του 2010, ο Θεματοφύλακας μπορεί, χωρίς, ωστόσο
να έχει την υποχρέωση, να μεταβιβάζει τη φύλαξη σε έναν
τοπικό οργανισμό στον βαθμό που αυτό απαιτείται από το
νόμο της εν λόγω δικαιοδοσίας και εφόσον δεν υπάρχει
κανένας άλλος τοπικός οργανισμός που να πληροί τις εν
λόγω προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση, όμως, ότι (i) οι
επενδυτές, πριν από την επένδυσή τους στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, έχουν ενημερωθεί δεόντως για το γεγονός ότι
απαιτείται η εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, για τις
συνθήκες που δικαιολογούν την εν λόγω μεταβίβαση και
για τους κινδύνους που εμπεριέχει η εν λόγω μεταβίβαση
και (ii) έχουν δοθεί οδηγίες για μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων φύλαξης στον αντίστοιχο τοπικό οργανισμό
από ή για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του 2010, του
άρθρου 18 του Κανονισμού Επιπέδου 2 της ΕΕ και της
Σύμβασης Θεματοφυλακής, ο Θεματοφύλακας θα
ευθύνεται για τη ζημία/ απώλεια ενός χρηματοπιστωτικού
μέσου που βρισκόταν υπό τη φύλαξη του ίδιου ή τρίτου
μέρους στο οποίο είχε ανατεθεί η φύλαξη του εν λόγω
χρηματοπιστωτικού μέσου όπως περιγράφεται πιο πάνω.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο Θεματοφύλακας πρέπει να
επιστρέφει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο παρόμοιου είδους
ή το αντίστοιχο ποσό στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο Θεματοφύλακας δεν θα
ευθύνεται αν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια προέκυψε
λόγω ενός εξωτερικού γεγονότος πέρα από τον εύλογο
έλεγχό του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες
ανεξάρτητα από κάθε εύλογη προσπάθεια προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, ο Θεματοφύλακας θα
ευθύνεται απέναντι στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους
Κατόχους Μονάδων για όλες τις άλλες ζημίες που
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υπέστησαν ως απόρροια της μη εκπλήρωσης λόγω
αμέλειας ή δόλου των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα,
τις οποίες είχε αναλάβει σύμφωνα με τον Νόμο του 2010
και τη Σύμβαση Θεματοφυλακής.
Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να διεξάγει
δραστηριότητες σε σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που
ενδέχεται να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων με
το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τους Κατόχους Μονάδων και τον
ίδιο τον Θεματοφύλακα, εκτός αν ο τελευταίος έχει
εντοπίσει δεόντως τις εν λόγω πιθανές συγκρούσεις
συμφερόντων, έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά
την άσκηση των καθηκόντων θεματοφυλακής του από
άλλα πιθανόν συγκρουόμενα καθήκοντα και οι πιθανές
συγκρούσεις συμφερόντων έχουν αναγνωριστεί,
βρίσκονται υπό διαχείριση, παρακολουθούνται και
γνωστοποιούνται δεόντως στους Κατόχους Μονάδων.
Ο Θεματοφύλακας, υπό την ιδιότητά του ως
θεματοφύλακας και αντιπρόσωπος πληρωμών καθώς και
ως διοικητικός αντιπρόσωπος και υπεύθυνος μητρώου του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων
μπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να αντιμετωπίσει
συνθήκες σύγκρουσης ή δυνητικής σύγκρουσης
συμφερόντων με τα συμφέροντα του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή/και άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων για
λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο Θεματοφύλακας. Με
αυτόν τον τρόπο, ο Θεματοφύλακας εφαρμόζει ένα
λειτουργικό, ιεραρχικό και συμβατικό διαχωρισμό μεταξύ
της εκτέλεσης των λειτουργιών του ως θεματοφύλακα και
της εκτέλεσης των καθηκόντων που ανατίθενται υπό
συνθήκες εξωπορισμού από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Θεματοφύλακας εφαρμόζει μια
πολιτική για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση
των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από τη
συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον όμιλο της Société
Générale ή από τη μεταβίβαση των λειτουργιών φύλαξης
σε άλλους οργανισμούς της Société Générale ή σε έναν
οργανισμό που συνδέεται με την Εταιρεία Διαχείρισης.
Αυτή η πολιτική διαχείρισης των συγκρούσεων
συμφερόντων στόχο έχει:
− Να εντοπίζει και να αναλύει καταστάσεις πιθανής
σύγκρουσης συμφερόντων
− Να καταγράφει, να διαχειρίζεται και να ανιχνεύει
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων με τους
εξής τρόπους:
(i)
Εφαρμόζοντας μόνιμα μέτρα για τη
διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων
συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού
εργασιών, του διαχωρισμού των εργασιών
αναφοράς και λειτουργιών, του ελέγχου
καταλόγων με άτομα «εκ των έσω» και μέσω
ειδικών συστημάτων τεχνολογίας των
πληροφοριών
(ii)
Εφαρμόζοντας κατά περίπτωση:
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(α) Τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας
ειδικής λίστας ελέγχου και νέων «Σινικών
Τειχών» και ελέγχοντας ότι οι συναλλαγές
διεκπεραιώνονται προσηκόντως ή/και
ενημερώνοντας τους εν λόγω πελάτες
(β) Με τη μη αποδοχή διαχείρισης
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να
δημιουργήσουν δυνητικές συγκρούσεις
συμφερόντων.
Αναφορικά με την ανάθεση των καθηκόντων ασφαλούς
φύλαξης του Θεματοφύλακα σε μια Εταιρεία που
συνδέεται με άλλους οργανισμούς της Société Générale ή
με έναν οργανισμό που συνδέεται με την Εταιρεία
Διαχείρισης, οπότε μπορεί να προκύψουν πραγματικές ή
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, η πολιτική που
εφαρμόζεται από το Θεματοφύλακα αποτελείται από ένα
σύστημα το οποίο αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων
και επιτρέπει στο Θεματοφύλακα να ασκεί τις
δραστηριότητές του με τέτοιον τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι ενεργεί πάντοτε προς το βέλτιστο
συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα μέτρα πρόληψης αποτελούνται ειδικότερα από τη
διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται, το φυσικό διαχωρισμό των κύριων
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να δημιουργήσουν
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, τον εντοπισμό και
την κατηγοριοποίηση των αμοιβών και των χρηματικών
και μη χρηματικών παροχών και την εφαρμογή
συστημάτων και πολιτικών για δώρα και εκδηλώσεις.
Οι Κάτοχοι Μονάδων μπορούν να λαμβάνουν
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις
συγκρούσεις συμφερόντων κατόπιν αιτήματος προς την
Εταιρεία Διαχείρισης ή το Θεματοφύλακα.

Πάροχοι υπηρεσιών
Ελεγκτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
PricewaterhouseCoopers, Société
Cooperative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Ο Ελεγκτής εξετάζει σε ανεξάρτητη βάση τις οικονομικές
καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και όλων των
Υπο-Κεφαλαίων, τουλάχιστον μια φορά το έτος.

Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών
Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Λουξεμβούργο
Ο Θεματοφύλακας είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία (Société
Anonyme) του Λουξεμβούργου καταχωρημένη σύμφωνα
με την Εποπτική Αρχή ως πιστωτικό ίδρυμα.
Ο Αντιπρόσωπος Πληρωμών, κατόπιν εντολής του
Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων,
πραγματοποιεί πληρωμές προς τους Κατόχους Μονάδων
σε σχέση με τις διανομές και την εξαγορά των Μονάδων.

Φορέας Διοίκησης
Société Générale Luxembourg
Κέντρο εργασιών
28-32, Place de la gare
L-1616 Λουξεμβούργο
Ο Φορέας Διοίκησης διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά
καθήκοντα που επιβάλλονται από το δίκαιο του
Λουξεμβούργου, συγκεκριμένα την τήρηση βιβλίων και
τον υπολογισμό της ΚΑΕ.

Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Υπεύθυνος
Μεταβιβάσεων
Société Générale Luxembourg
28-32, Place de la gare
L-1616 Λουξεμβούργο
Ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και ο Υπεύθυνος
Μεταβιβάσεων διεκπεραιώνει τις συναλλαγές σε Μονάδες,
τηρεί το μητρώο Κατόχων Μονάδων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και είναι υπεύθυνος για την αποστολή
επίσημων εγγράφων και ειδοποιήσεων προς τους Κατόχους
Μονάδων.

Νομικός Σύμβουλος
Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Λουξεμβούργο
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Προσάρτημα I - Χρήση τεχνικών συναλλαγών
χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνιών ανταλλαγής
συνολικής απόδοσης
Τα Υποκεφάλαια δεν θα χρησιμοποιούν συναλλαγές
αγοράς και επαναπώλησης ή πώλησης και επαναγοράς,
συναλλαγές δανεισμού τίτλων και συναλλαγές δανεισμού
σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης υπό την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης
τίτλων και επαναχρησιμοποίησης (SFTR).
Όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, τα
Υποκεφάλαια χρησιμοποιούν συναλλαγές χρηματοδότησης
τίτλων και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης σε
συνεχή βάση ή/και προσωρινή βάση για τους εξής
σκοπούς:
Όταν χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση
χαρτοφυλακίου (υποδεικνύεται κατωτέρω στο «EPM»),
οι τεχνικές και τα μέσα για συναλλαγές χρηματοδότησης
τίτλων βοηθούν στην επίτευξη οποιουδήποτε επενδυτικού
στόχου, για παράδειγμα, την επίτευξη έκθεσης σε στοιχεία
ενεργητικού, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος,
μειώνοντας τους κινδύνους, προσφέροντας συνδυαστικές
επενδύσεις ή/και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην
αγορά εγκαίρως. Για παράδειγμα, οι συμφωνίες
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν έκθεση και να
επωφεληθούν από τις αποδόσεις σε ένα στοιχείο
ενεργητικού αναφοράς χωρίς να αγόρασαν άμεσα το
στοιχείο ενεργητικού.
Όταν χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση μετρητών
(υποδεικνύεται κατωτέρω στο «Cash Manag.»), οι
συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων χρησιμοποιούνται ως
εργαλείο διαχείρισης του θησαυροφυλακίου, για να
διευκολυνθεί μια οικονομικά αποδοτική ροή μετρητών με
στόχο τη συνεισφορά σε μια συμπληρωματική
χρηματοδότηση των επενδυτικών στρατηγικών (συμφωνίες
επαναγοράς) ή για να επηρεαστεί η προσωρινή περίσσεια
μετρητών, ενώ βελτιστοποιούνται τα έσοδα (συμφωνίες
επαναπώλησης).
Όταν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πρόσθετου
εισοδήματος (υποδεικνύεται κατωτέρω στο «Προσθήκη
Υπο-Κεφάλαιο
Ομολογιακά Υπο-Κεφάλαια
1
Diversified ShortΕκτίμηση
Term Bond
Μέγιστο
Συχνότητα
Σκοπός χρήσης
2

Emerging

Εκτίμηση
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Εισοδήματος»), οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων,
όπως οι δραστηριότητες δανεισμού τίτλων, συμβάλλουν
στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος ή/και στην
αντιστάθμιση του κόστους.
Παρουσιάζοντας τον παρακάτω πίνακα, η χρήση τεχνικών
και μέσων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων από
οποιοδήποτε Υποκεφάλαιο μπορεί να καθοδηγείται από
συνθήκες της αγοράς ή συγκεκριμένες ευκαιρίες που είναι
λιγότερο προβλέψιμες. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά
εκτίμησης απουσιάζουν σε περιορισμένες περιπτώσεις ή,
όταν υπάρχουν, είναι πιθανότερο να διακυβευτούν με την
πάροδο του χρόνου λόγω των παρακάτω συνθηκών:
- Οι έντονες διακυμάνσεις επηρεάζουν τα Υποκεφάλαια
που συνάπτουν συμφωνίες δανεισμού τίτλων,
επαναπώλησης και επαναγοράς στο πλαίσιο ευκαιριών
που παράγουν επιπρόσθετο εισόδημα είναι πιθανόν να
καθοδηγηθούν από απομονωμένες ή/και
συγκεκριμένες ανάγκες των αντισυμβαλλόμενων και
της συχνότητας που μπορεί να μην είναι σταθερή.
- Ο όγκος χρήσης αυτών των τεχνικών με στόχο τη
βελτιστοποίηση των εσόδων (υποδεικνύεται με την
ένδειξη «βελτιστ. εσόδων») ενδέχεται να επηρεαστεί
προς τα κάτω όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και προς
τα πάνω όταν αυξάνονται:
- Όταν θεωρείται για σκοπούς διαχείρισης μετρητών σε
περίπτωση σημαντικών κινήσεων εγγραφής και
εξαγοράς, η χρήση συμφωνιών επαναπώλησης και
επαναγοράς μεταβάλλεται ανάλογα με την εμφάνιση
των τελευταίων και τα εκτιμώμενα ποσοστά,
επομένως, δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο όγκο χρήσης.
Επίσης και σύμφωνα με τα παραπάνω σε περίπτωση
συνδυασμένης χρήσης, ένα Υποκεφάλαιο που υποδηλώνει
συνεχή χρήση μιας δεδομένης τεχνικής ή μέσου, τα
λαμβάνει υπόψη ως μέρος ενός μόνιμου προγράμματος
ή/και ως μέρος της διευρυμένης διαδικασίας διαχείρισης
και θα έχει εκτιμήσει λιγότερο πιθανή διακύμανση (παρόλο
που τα Υποκεφάλαια μπορεί να μην έχουν εκκρεμείς
συναλλαγές στα βιβλία τους).

Επαναγορά

Επαναπώληση

Δανεισμός τίτλων

TRS

0%-5%

0%-5%

0%-5%

0%-5%

20%

20%

20%

20%

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

-

0%-5%

0%-5%

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος
0%-5%

0%-5%

Υπο-Κεφάλαιο
Markets Bond
2024

Επαναγορά

Emerging
Markets Bond
2025

Euro Curve 710year

20%

20%

20%

100%

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

EPM

Euro Curve
10+year

0%-5%

0%-5%

0%-5%

-

Μέγιστο

20%

20%

20%

-

Συχνότητα

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

Global High
Yield
Opportunities
2025

0%- 5%

0%- 5%

0%-5%

-

Μέγιστο

10%

10%

20%

-

Συχνότητα

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

0%- 5%

0%- 5%

0%-5%

-

Μέγιστο

10%

10%

20%

-

Συχνότητα

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

Εκτίμηση
Μέγιστο

Σκοπός χρήσης
SBI FM India
Bond

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Εκτίμηση

Συχνότητα

7

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Εκτίμηση

Σκοπός χρήσης
6

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Εκτίμηση

Σκοπός χρήσης
5

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος
0%-5%

0%-5%

0%-5%

0%-5% (άνευ
χρηματοδότησης)

20%

20%

20%

20% (άνευ
χρηματοδότησης)

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

EPM

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Εκτίμηση

-

-

0%-5%

-

Μέγιστο

-

-

20%

-

Συχνότητα

-

-

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

Σκοπός χρήσης
8

High Potential
Bond

Εκτίμηση
Μέγιστο
Συχνότητα
Σκοπός χρήσης

Μετοχικά Υπο-Κεφάλαια
9
European Equity
Optimal Volatility

TRS

Μέγιστο

Σκοπός χρήσης
4

Δανεισμός τίτλων

Συχνότητα
Σκοπός χρήσης
3

Επαναπώληση

Εκτίμηση
Μέγιστο
Συχνότητα

0%- 5%

0%- 5%

0%-5%

0%-5% (άνευ
χρηματοδότησης)

20%

20%

20%

20% (άνευ
χρηματοδότησης)

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

EPM

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

-

-

0%-5%

0%-5% (άνευ
χρηματοδότησης)

-

-

20%

10% (άνευ
χρηματοδότησης)

-

-

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

EPM

Σκοπός χρήσης
Υπο-Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης
10
Absolute Return
Εκτίμηση
Multi-Strategy
Control
Μέγιστο
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-

0%-20%

0%-20%

0%-5%

0%-10% (άνευ
χρηματοδότησης)

50%

50%

20%

50% (άνευ

Υπο-Κεφάλαιο
Συχνότητα
Σκοπός χρήσης
11

Saving Box I

Επαναγορά

Επαναπώληση

Δανεισμός τίτλων

TRS
χρηματοδότησης)

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσθήκη
εισοδήματος

EPM

Διαχείριση μετρητών, Βελτιστ. εσόδων, Προσθήκη
εισοδήματος

Εκτίμηση

-

-

Μέγιστο

-

-

-

-

Συχνότητα

-

-

-

-

Σκοπός χρήσης
12

Saving Box II

-

-

-

Εκτίμηση

-

-

-

-

Μέγιστο

-

-

-

-

Συχνότητα

-

-

-

-

Σκοπός χρήσης
13

Saving Box III

-

-

Εκτίμηση

-

-

-

-

Μέγιστο

-

-

-

-

Συχνότητα

-

-

-

-

-

-

0%-5%

-

-

20%

-

-

Προσωρινά

-

-

Σκοπός χρήσης

-

Υπο-Κεφάλαια Πολλαπλών Κατηγοριών Ενεργητικού (Multi-Asset)
14
Amundi Target
Εκτίμηση
0%-5%
Trend 2024
Μέγιστο
20%
Συχνότητα
Σκοπός χρήσης
15

Diversified Target
Income 11/2022

Προσωρινά

-

-

Εκτίμηση

-

-

-

-

Μέγιστο

-

-

-

-

Συχνότητα

-

-

-

-

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

-

-

Σκοπός χρήσης
Υπο-Κεφάλαια Εμπορευμάτων
16
EUR
Εκτίμηση
Commodities

-

-

-

-

0%-100% (άνευ
χρηματοδότησης)

Μέγιστο

-

-

-

125% (άνευ
χρηματοδότησης)

Συχνότητα

-

-

-

Προσωρινά

-

EPM

0%-5%

-

Σκοπός χρήσης
Υπο-Κεφάλαια που παρέχουν εγγύηση κεφαλαίου
17
SMBC Amundi
Εκτίμηση
Protect Fund USD
Μέγιστο
Step 201803
Συχνότητα
Σκοπός χρήσης
18

SMBC Amundi
Protect Fund USD
Step 201809

-

0%-5%

0%-5%

20%

20%

20%

-

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Εκτίμηση

0%-5%

0%-5%

0%-5%

-

Μέγιστο

20%

20%

20%

-

Συχνότητα

Προσωρινά

Προσωρινά

Προσωρινά

-

Προσθήκη
εισοδήματος

-

Σκοπός χρήσης
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Διαχείριση μετρητών, Προσθήκη εισοδήματος

Κανονισμοί Διαχείρισης
1 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
To Amundi S.F. (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») συστάθηκε
στις 6 Ιουνίου 2003 ως οργανισμός συλλογικών
επενδύσεων που διέπεται από τους νόμους του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
έχει οργανωθεί σύμφωνα με το Μέρος Ι του νόμου του
Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί
συλλογικών επενδύσεων με τις τροποποιήσεις του (ο
«Νόμος της 17ης Δεκεμβρίου 2010»), υπό τη μορφή ενός
επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ανοικτού τύπου ("fonds
commun de placement"), ως μία μη περιβληθείσα την
εταιρική μορφή συνιδιοκτησία Κινητών Αξιών και άλλου
ενεργητικού που επιτρέπεται από το νόμο.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αποτελείται από διαφορετικά
Υπο-Κεφάλαια (που θα ονομάζονται συλλογικά «ΥποΚεφάλαια» και μεμονωμένα το «Υπο-Κεφάλαιο») τα οποία
θα συστήνονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος
δελτίου.
Το ενεργητικό κάθε Υπο-Κεφαλαίου το διαχειρίζεται
αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον των
συνιδιοκτητών (οι «Κάτοχοι Μονάδων») του αντίστοιχου
Υπο-Κεφαλαίου η Amundi Luxembourg S.A. (η «Εταιρεία
Διαχείρισης»), μία Εταιρεία που έχει οργανωθεί ως
ανώνυμη Εταιρεία κατά το κεφάλαιο 15 του Νόμου της
17ης Δεκεμβρίου 2010, με επίσημη έδρα στο
Λουξεμβούργο.
Θεματοφύλακας του ενεργητικού του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου είναι η Société Générale Luxembourg (ο
«Θεματοφύλακας»). Το ενεργητικό του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου διαχωρίζεται από εκείνο της Εταιρείας
Διαχείρισης.
Αγοράζοντας Μονάδες (οι«Μονάδες») ενός ή
περισσότερων Υπο-Κεφαλαίων, κάθε Κάτοχος Μονάδων
εγκρίνει και αποδέχεται πλήρως αυτούς τους κανονισμούς
διαχείρισης (οι «Κανονισμοί Διαχείρισης») που
καθορίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ των Κατόχων
Μονάδων, της Εταιρείας Διαχείρισης και του
Θεματοφύλακα. Οι Κανονισμοί Διαχείρισης και
οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις τους θα
υποβάλλονται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου και η
δημοσίευση της κατάθεσης αυτής θα γίνεται στο Recueil
électronique des sociétés et associations (το «RESA»)
(μέχρι πρότινος στο Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations). Αντίγραφα διατίθενται στη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου.

2 Η Εταιρεία Διαχείρισης
Η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται το ενεργητικό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συμμόρφωση με τους
Κανονισμούς Διαχείρισης στο δικό της όνομα, αλλά προς
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το αποκλειστικό συμφέρον των Κατόχων Μονάδων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα
καθορίζει την επενδυτική πολιτική των Υπο-Κεφαλαίων
εντός των στόχων που ορίζονται στο Άρθρο 3 και των
περιορισμών που ορίζονται στο Άρθρο 16 κατωτέρω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα
έχει την εξουσία να διαχειρίζεται κάθε Υπο-Κεφάλαιο
σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στο Άρθρο
16 του παρόντος δελτίου και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, την αγορά, πώληση, συμμετοχή, ανταλλαγή και
παραλαβή τίτλων και άλλου ενεργητικού που επιτρέπονται
από το νόμο και την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ενεργητικό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3 Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παράσχει στους
επενδυτές ευρεία συμμετοχή στις κύριες κατηγορίες
ενεργητικού σε κάθε μία από τις κύριες κεφαλαιαγορές
παγκοσμίως μέσω μιας ομάδας Υπο-Κεφαλαίων που
χωρίζονται σε οκτώ βασικές ομάδες, δηλ. Μετοχικά,
Ομολογιακά, Βραχυπρόθεσμα, Διαχείρισης Διαθεσίμων,
Απόλυτης Απόδοσης, Πολλαπλών Κατηγοριών
Ενεργητικού (Multi-Asset), Εμπορευμάτων και Εγγύησης
Κεφαλαίου.
Ο στόχος κάθε Υπο-Κεφαλαίου είναι να έχει απόδοση
ανώτερη από εκείνη της αγοράς στην οποία επενδύει
συνολικά, συγκρατώντας παράλληλα τη μεταβλητότητα
στην απόδοση και σεβόμενο την αρχή της διαφοροποίησης
κινδύνου.
Στους επενδυτές δίνεται η ευκαιρία να επενδύσουν σε ένα
ή περισσότερα Υπο-Κεφάλαια και μπορούν να καθορίσουν
την έκθεση που εκείνοι προτιμούν ανά περιοχή ή ανά
κατηγορία ενεργητικού.
Η διαχείριση των επενδύσεων κάθε Υπο-Κεφαλαίου
αναλαμβάνεται από ένα Διαχειριστή Επενδύσεων που
μπορεί να δέχεται τη βοήθεια ενός ή πολλών Διαχειριστών
Υπο-Επενδύσεων.
Οι συγκεκριμένες επενδυτικές πολιτικές και περιορισμοί
που ισχύουν σε οποιοδήποτε Υπο-Κεφάλαιο θα
καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης και θα
αναφέρονται στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

4 Υπο-Κεφάλαια και Κατηγορίες Μονάδων
Για κάθε Υπο-Κεφάλαιο, θα διατηρείται ένα ξεχωριστό
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και ενεργητικού. Τα
διαφορετικά χαρτοφυλάκια θα επενδύονται ξεχωριστά

σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και πολιτικές που
αναφέρονται στο Άρθρο 3.
Εντός του Υπο-Κεφαλαίου, οι κατηγορίες Μονάδων
μπορούν να καθορίζονται ενίοτε από την Εταιρεία
Διαχείρισης έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε (i) μία
συγκεκριμένη πολιτική διανομής, όπως την αποδοχή
διανομών ή τη μη αποδοχή διανομών ή/και (ii) μία
συγκεκριμένη δομή της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς
ή/και (iii) μία συγκεκριμένη δομή της προμήθειας
διαχείρισης ή παροχής συμβουλών ή/και (iv) διαφορετικές
προμήθειες διανομής, υπηρεσιών προς Κατόχους Μονάδων
ή άλλες προμήθειες ή/και (v) στο νόμισμα ή τη μονάδα
νομίσματος στο οποίο η κατηγορία μπορεί να εκφραστεί
(το «Νόμισμα Συναλλαγής») και βάσει της ισοτιμίας της
ίδιας Ημέρας Αποτίμησης μεταξύ του νομίσματος αυτού ή
της μονάδας νομίσματος και του Νομίσματος Βάσης του
σχετικού Υπο-Κεφαλαίου ή/και (vi) στη χρήση
διαφορετικών τεχνικών κάλυψης κινδύνου για την
προστασία, στο Νόμισμα Βάσης του σχετικού ΥποΚεφαλαίου, του ενεργητικού και της απόδοσης που
εκφράζονται στο Νόμισμα Συναλλαγής της σχετικής
κατηγορίας Μονάδων από τις μακροπρόθεσμες κινήσεις
του Νομίσματος Συναλλαγής τους ή/και (vii)
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες όπου οι μονάδες πωλούνται
ή/και (viii) συγκεκριμένα κανάλια διανομής ή/και (ix)
διαφορετικούς τύπους στοχευμένων επενδυτών ή/και (x)
συγκεκριμένη προστασία από νομισματικές διακυμάνσεις
ή/και (xi) άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να
καθορίζονται ενίοτε από την Εταιρεία Διαχείρισης σε
συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο.
Εντός ενός Υπο-Κεφαλαίου, όλες οι μονάδες της ίδιας
κατηγορίας έχουν ίδια δικαιώματα και προνόμια.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα και άλλα
χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις σχετικές κατηγορίες
Μονάδων θα αναφέρονται στα έγγραφα πώλησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

5 Οι μονάδες
5.1. Οι Κάτοχοι Μονάδων
Εκτός από την περίπτωση των όσων ορίζονται στο τμήμα
5.4 κατωτέρω, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μπορεί να είναι Κάτοχος Μονάδων και να κατέχει μία ή
περισσότερες Μονάδες οποιασδήποτε κατηγορίας σε κάθε
Υπο-Κεφάλαιο μετά από την πληρωμή της εφαρμόσιμης
συμμετοχής ή τιμής κτήσης.
Κάθε Μονάδα είναι αδιαίρετη όσον αφορά στα δικαιώματα
που της παραχωρούνται. Στις συναλλαγές με την Εταιρεία
Διαχείρισης ή το Θεματοφύλακα, οι συγκύριοι ή οι
αμφισβητούντες των Μονάδων, καθώς και οι ψιλοί κύριοι
και πραγματικοί κύριοι των Μονάδων μπορούν να
επιλέξουν είτε (i) ο καθένας από αυτούς να δίνει
μεμονωμένα οδηγίες σχετικά με τις μονάδες, υπό την
προϋπόθεση ότι καμία εντολή δε θα διεκπεραιώνεται σε
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης σε περίπτωση
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αντικρουόμενων οδηγιών ή (ii) να δίνουν από κοινού όλες
τις οδηγίες σχετικά με τις μονάδες, υπό την προϋπόθεση,
ωστόσο, ότι καμία εντολή δε θα διεκπεραιώνεται παρά
μόνο εάν όλοι οι συγκύριοι, αμφισβητούντες, ψιλοί κύριοι
και επικαρπωτές έχουν επιβεβαιώσει την εντολή (όλοι οι
κύριοι πρέπει να υπογράφουν τις εντολές). Ο Υπεύθυνος
Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων θα είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση ότι η άσκηση των δικαιωμάτων που
συνδέονται με τις μονάδες αναστέλλεται όταν δίνονται
αντικρουόμενες μεμονωμένες οδηγίες ή όταν όλοι οι
συγκύριοι δεν έχουν υπογράψει τις οδηγίες.
Ούτε οι Κάτοχοι Μονάδων, αλλά ούτε οι κληρονόμοι ή
διάδοχοί τους μπορούν να ζητήσουν τη ρευστοποίηση ή το
μοίρασμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δε θα έχουν
κανένα δικαίωμα όσον αφορά στην αντιπροσώπευση και
διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ο θάνατος,
ανικανότητα, πτώχευση ή αδυναμία εξόφλησης οφειλών
από μέρους τους δε θα έχει καμία επίπτωση στην ύπαρξη
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Καμία γενική συνέλευση των Κατόχων Μονάδων δε θα
πραγματοποιείται και κανένα δικαίωμα ψήφου δε θα
συνοδεύει τις μονάδες.
5.2. Νόμισμα Συναλλαγής/ Νόμισμα Βάσης/ Νόμισμα Αναφοράς
Οι μονάδες οποιουδήποτε Υπο-Κεφαλαίου θα εκδίδονται
χωρίς ονομαστική αξία στο νόμισμα που καθορίζεται από
την Εταιρεία Διαχείρισης και αναφέρεται στα έγγραφα
πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το νόμισμα στο οποίο
οι μονάδες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ενός ΥποΚεφαλαίου εκδίδονται και αποτελεί το «Νόμισμα
Συναλλαγής»).
Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις κάθε Υπο-Κεφαλαίου
αποτιμώνται στο νόμισμα βάσης του (το «Νόμισμα
Βάσης»).
Οι συνδυασμένοι λογαριασμοί του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
τηρούνται στο νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου (το «Νόμισμα Αναφοράς»).
5.3. Μορφή, Κυριότητα και Μεταβίβαση Μονάδων
Οι μονάδες σε κάθε Υπο-Κεφάλαιο εκδίδονται μόνο σε
ονομαστική μορφή. Η αναγραφή του ονόματος του
Κατόχου Μονάδων στο μητρώο Μονάδων αποδεικνύει το
δικαίωμα κυριότητάς του επί των Μονάδων. Ο Κάτοχος
Μονάδων θα λαμβάνει έγγραφη επιβεβαίωση της
διακράτησης των Μονάδων του και δε θα εκδίδεται κανένα
πιστοποιητικό.
Τα κλάσματα ονομαστικών Μονάδων μπορεί να εκδίδονται
μέχρι και τρία δεκαδικά ψηφία, είτε είναι αποτέλεσμα
συμμετοχής είτε μετατροπής των Μονάδων.
Το δικαίωμα σε Μονάδες μεταβιβάζεται μέσω της
συμμετοχής του ονόματος του μεταβιβαζόμενου στο
μητρώο των Κατόχων Μονάδων με την παράδοση στην
Εταιρεία Διαχείρισης ενός εγγράφου μεταφοράς,
καταλλήλως συμπληρωμένου και εκτελεσμένου από το
μεταβιβαστή και το μεταβιβαζόμενο, όπου αυτό απαιτείται.

5.4. Περιορισμοί στη Συμμετοχή και Κυριότητα
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, οποιαδήποτε χρονική
στιγμή και κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να διακόψει
προσωρινά, να παύσει οριστικά ή να περιορίσει την έκδοση
Μονάδων σε άτομα ή εταιρίες που κατοικούν ή
συστάθηκαν σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί επίσης να απαγορεύσει σε ορισμένα
πρόσωπα ή εταιρίες την άμεση ή πραγματική αγορά ή
διακράτηση Μονάδων εάν αυτό το μέτρο κριθεί
απαραίτητο για την προστασία του Κεφαλαίου ή
οποιουδήποτε άλλου Υπο-Κεφαλαίου, της Εταιρείας
Διαχείρισης ή των Κατόχων Μονάδων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπο-Κεφαλαίου.
Επίσης, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να κατευθύνει τον
Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου να:
(α) Απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για αγορά Μονάδων
(β) Προχωρήσει στην εξαγορά Μονάδων που ανήκουν σε
Κατόχους Μονάδων που δεν έχουν το δικαίωμα
αγοράς ή διακράτησης Μονάδων.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώσει
για μία υποχρεωτική εξαγορά για οποιουσδήποτε από τους
λόγους που ορίζονται ανωτέρω σε έναν Κάτοχο Μονάδων,
ο εν λόγω Κάτοχος Μονάδων θα πάψει να δικαιούται τις
μονάδες που ορίζονται στην ενημέρωση εξαγοράς, αμέσως
μετά από το κλείσιμο των εργασιών κατά την ημερομηνία
που ορίζεται σε αυτήν

6 Έκδοση και εξαγορά μονάδων
6.1. Έκδοση Μονάδων
Μετά από την αρχική ημερομηνία ή περίοδο προσφοράς
των Μονάδων σε ένα συγκεκριμένο Υπο-Κεφάλαιο, οι
μονάδες μπορούν να εκδίδονται από την Εταιρεία
Διαχείρισης σε συνεχή βάση στο Υπο-Κεφάλαιο αυτό.
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα ενεργεί ως Διανομέας και
μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Αντιπροσώπους για
τη διανομή ή τοποθέτηση των Μονάδων και για συναφείς
υπηρεσίες διεκπεραίωσης προβλέποντας διαφορετικές
λειτουργικές διαδικασίες (για τις συμμετοχές, μετατροπές
και εξαγορές) αναλόγως με τον οριζόμενο Αντιπρόσωπο. Η
Εταιρεία Διαχείρισης θα τους αναθέτει τα καθήκοντα αυτά
και θα τους καταβάλλει τις αμοιβές που αναφέρονται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να επιβάλει περιορισμούς
στη συχνότητα με την οποία οι μονάδες θα εκδίδονται σε
οποιαδήποτε κατηγορία οποιουδήποτε σχετικού ΥποΚεφαλαίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αποφανθεί
ότι Μονάδες οποιασδήποτε κατηγορίας ή/και ΥποΚεφαλαίου θα εκδίδονται μόνο εντός μίας ή περισσοτέρων
περιόδων προσφοράς ή με την περιοδικότητα που ορίζεται
στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σε κάθε Υπο-Κεφάλαιο, οι Μονάδες θα εκδίδονται την
Εργάσιμη Ημέρα (όπως αυτή ορίζεται στα έγγραφα
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διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) που καθορίζεται από
την Εταιρεία Διαχείρισης ως ημέρα αποτίμησης για το
σχετικό Υπο-Κεφάλαιο (η «Ημέρα Αποτίμησης»), υπό την
προϋπόθεση του δικαιώματος της Εταιρείας Διαχείρισης να
διακόπτει προσωρινά την έκδοση αυτή, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 17.3.
Η τιμή συναλλαγής ανά Μονάδα θα είναι η Καθαρή Αξία
ανά Μονάδα της σχετικής κατηγορίας εντός του
αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου, όπως καθορίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Άρθρου 17 του παρόντος δελτίου ως η
Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία η εφαρμογή της
συμμετοχής των Μονάδα λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο
Τήρησης Αρχείου και Μεταβιβάσεων,
συμπεριλαμβανομένης μία προμήθειας διάθεσης (εάν
ισχύει) που αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού και η οποία θα επιστρέφεται στο
Διανομέα ή τους Αντιπροσώπους. Βάσει των νόμων,
κανονισμών, νόμων χρηματιστηρίου ή τραπεζικών
πρακτικών σε μία χώρα όπου πραγματοποιείται η
συμμετοχή, οι φόροι ή τα κόστη μπορούν να χρεωθούν
επιπροσθέτως.
Οι επενδυτές μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσουν μία
αίτηση αγοράς για Μονάδες ή άλλα έγγραφα που να
ικανοποιούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή το Διανομέα ή τους
Αντιπροσώπους του (εάν υπάρχουν) όπου θα ορίζεται το
ποσό της επένδυσης. Τα έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα
από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων
ή από το Διανομέα ή τους Αντιπροσώπους του (εάν
υπάρχουν). Για μετέπειτα συμμετοχές, οι οδηγίες μπορεί να
δίνονται μέσω φαξ, τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή άλλου
τρόπου επικοινωνίας που είναι αποδεκτός από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
Η πληρωμή θα γίνεται το αργότερο τρεις (3) Εργάσιμες
Ημέρες από την σχετική Ημέρα Αποτίμησης στο Νόμισμα
Συναλλαγής της σχετικής κατηγορίας εντός του σχετικού
Υπο-Κεφαλαίου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ορίζεται
από τον επενδυτή (στην οποία περίπτωση, το κόστος της
συναλλαγματικής μετατροπής θα βαραίνει τον επενδυτή
και η ισοτιμία βάσει της οποίας θα γίνεται η μετατροπή
αυτή θα είναι εκείνη της αντίστοιχης Ημέρας Αποτίμησης).
Σε περίπτωση μη πληρωμής, οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως
ακυρωθείσες εκτός των συμμετοχών που
πραγματοποιούνται μέσω Αντιπροσώπου. Οι πληρωμές για
τις συμμετοχές μέσω Αντιπροσώπου ενδέχεται να πρέπει
να ληφθούν σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, οπότε ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον επενδυτή για την
αντίστοιχη διαδικασία Για ορισμένα Υπο-Κεφάλαια
ενδέχεται να ισχύει βραχύτερο χρονικό πλαίσιο όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα στα έγγραφα πώλησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο επενδυτής θα επιβαρύνεται με κάθε κόστος
(συμπεριλαμβανομένου του τόκου, κατά τη διακριτική
ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης) που επιφέρει η
καθυστέρηση ή η αδυναμία πληρωμής της τιμής
διαπραγμάτευσης και η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει το
δικαίωμα να εξαγοράζει το σύνολο ή μέρος της

συμμετοχής του επενδυτή σε μονάδες του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει αυτό το κόστος ή θα
λαμβάνει άλλες ενέργειες που θεωρεί κατάλληλες. Αν η
απαιτούμενη τιμή διαπραγμάτευσης δεν εισπραχθεί
εγκαίρως, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, επίσης, να
ακυρώσει το αίτημα συμμετοχής.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα πώλησης
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για ορισμένα Υπο-Κεφάλαια, η
Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα εκδίδει Μονάδες για μία
συγκεκριμένη Ημέρα Αποτίμησης, εκτός εάν η εντολή για
συμμετοχή σε σχέση με τις εν λόγω Μονάδες έχει ληφθεί
από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων
(για λογαριασμό της Εταιρείας Διαχείρισης από το
Διανομέα ή τους Αντιπροσώπους του (εάν υπάρχουν) ή
άμεσα από τον συμμετέχοντα) οποιαδήποτε στιγμή πριν
από την ώρα διακοπής, κατά την εν λόγω Ημέρα
Αποτίμησης, διαφορετικά η εντολή αυτή θα θεωρείται ότι
έχει ληφθεί κατά την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης.
Ωστόσο, διαφορετικά χρονικά όρια μπορεί να ισχύουν εάν
οι συμμετοχές για Μονάδες γίνονται μέσω ενός
Αντιπροσώπου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
συμμόρφωση με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των
Κατόχων Μονάδων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον επενδυτή για τη
διαδικασία που ισχύει για εκείνον.
Οι εντολές για συμμετοχή, εξαγορά ή μετατροπή μέσω
ενός Διανομέα ή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να γίνει σε
ημέρες όπου ο Διανομέας ή/και οι Αντιπρόσωποί του, εάν
υπάρχουν, δεν εργάζονται.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να συμφωνήσει να εκδώσει
Μονάδες για εισφορά σε τίτλους, σε συμμόρφωση με τους
όρους που ορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, πιο
συγκεκριμένα την υποχρέωση παράδοσης μιας έκθεσης
αποτίμησης από τον ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(«réviseur d'entreprises agréé»), η οποία θα είναι διαθέσιμη
προς έλεγχο, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί
συμμορφώνονται με τους επενδυτικούς στόχους και
πολιτικές του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου που περιγράφονται
στα έγγραφα πώλησης για τις Μονάδες του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Οποιαδήποτε κόστη επιφέρονται από μία
εισφορά σε τίτλους θα επιβαρύνουν τους σχετικούς
Κατόχους Μονάδων.
Όταν μία εντολή γίνεται από έναν επενδυτή μέσω του
Διανομέα ή των Αντιπροσώπων του (εάν υπάρχουν), ο
τελευταίος μπορεί να χρειαστεί να προωθήσει την εντολή
στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων την
ίδια ημέρα, με την προϋπόθεση ότι η εντολή λαμβάνεται
από το Διανομέα ή τους Αντιπροσώπους του (εάν
υπάρχουν) πριν από μία συγκεκριμένη ώρα, όπως αυτή
μπορεί να ορίζεται από καιρό σε καιρό στο γραφείο όπου
δίνεται η εντολή. Ούτε ο Διανομέας ούτε οι Αντιπρόσωποί
του (εάν υπάρχουν) επιτρέπεται να αποκρύπτουν εντολές
που έχουν δοθεί με σκοπό να επωφεληθούν μίας αλλαγής
τιμής ή άλλων καταστάσεων.
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Εάν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία προσφέρονται οι
μονάδες, το τοπικό δίκαιο ή πρακτικές απαιτούν ή
επιτρέπουν μικρότερη προμήθεια διάθεσης από εκείνη που
ορίζεται στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
για οποιαδήποτε μεμονωμένη εντολή αγοράς Μονάδων, ο
Διανομέας μπορεί να προσφέρει τις Μονάδες αυτές προς
πώληση και μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους
αντιπροσώπους του να προσφέρουν τις Μονάδες αυτές
προς πώληση εντός της χώρας αυτής σε συνολική τιμή
μικρότερη από την εφαρμόσιμη τιμή που ορίζεται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά
σύμφωνα με τα μέγιστα ποσά που επιτρέπει ο νόμος ή οι
πρακτικές της χώρας αυτής.
Τα αιτήματα συμμετοχής που γίνονται σύμφωνα με την
προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι ανέκκλητα, εκτός από
την περίπτωση κατά την οποία ένας Κάτοχος Μονάδων
ανακαλέσει το εν λόγω αίτημα καθώς αδυνατεί να το
τηρήσει για οποιονδήποτε από τους λόγους που ορίζονται
στο Άρθρο 17.3 του παρόντος δελτίου.
Όταν μία συμμετοχή δεν οδηγεί στην απόκτηση ενός
πλήρους αριθμού Μονάδων, μπορούν να εκδίδονται
κλάσματα των ονομαστικών Μονάδων μέχρι και τρία
δεκαδικά ψηφία.
Τα ελάχιστα ποσά αρχικής και μετέπειτα επενδύσεων για
οποιαδήποτε κατηγορία Μονάδων μπορούν να ορίζονται
από την Εταιρεία Διαχείρισης και αναφέρονται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Πέραν των ελάχιστων ποσών για την αρχική και τις
μετέπειτα επενδύσεις που ενδέχεται να ισχύουν, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να απαιτήσει, επίσης, από τους
Κατόχους Μονάδων να διατηρούν ως ελάχιστη αξία
λογαριασμού τα 1.000 ευρώ (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο
νόμισμα). Σε περίπτωση που ένας Κάτοχος Μονάδων
διατηρεί κάτω από 1.000 ευρώ στο λογαριασμό του, η
Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να τον
ειδοποιήσει για την πρόθεσή της να πωλήσει τις μονάδες
του (χωρίς την εφαρμογή της κατά περίπτωση ισχύουσας
προμήθειας εξαγοράς) και να κλείσει το λογαριασμό του.
Οι Κάτοχοι Μονάδων θα έχουν 60 ημέρες στη διάθεσή
τους από την ημερομηνία ειδοποίησης ώστε να
προχωρήσουν σε επιπλέον επενδύσεις και να αποφύγουν
την πώληση των Μονάδων του. Η πολιτική αυτή δεν ισχύει
για λογαριασμούς σε σχέση με αυτόματα επενδυτικά
προγράμματα.
6.2. Εξαγορά Μονάδων
Εκτός από τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 17.3., οι Κάτοχοι
Μονάδων μπορούν από καιρό σε καιρό να ζητήσουν την
εξαγορά των Μονάδων τους.
Οι εξαγορές θα γίνονται στην τιμή συναλλαγής ανά
Μονάδα της σχετικής κατηγορίας εντός του σχετικού ΥποΚεφαλαίου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 17 του παρόντος δελτίου κατά την αντίστοιχη
Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία λαμβάνεται η αίτηση
για εξαγορά Μονάδων, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση

αυτή λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου
και Μεταβιβάσεων πριν από την ώρα διακοπής που
ορίζεται στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
εντός μίας Ημέρας Αποτίμησης, διαφορετικά η αίτηση
αυτή θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί κατά την επόμενη
Ημέρα Αποτίμησης.
Ωστόσο, διαφορετικά χρονικά όρια μπορεί να ισχύουν
όπου οι εξαγορές Μονάδων γίνονται μέσω ενός
Αντιπροσώπου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
συμμόρφωση με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των
Κατόχων Μονάδων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον επενδυτή για τη
διαδικασία που ισχύει για εκείνον.
Ενδέχεται να αφαιρεθεί μια προθεσμιακή προμήθεια
διάθεσης και μια προμήθεια εξαγοράς (εάν υφίσταται) που
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού της αντίστοιχης κατηγορίας εντός του
αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου και να επιστραφεί στην
Εταιρεία Διαχείρισης ή στο Υπο-Κεφάλαιο κατά τα
δέοντα.
Η τιμή συναλλαγής ανά Μονάδα θα αντιστοιχεί στην
Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα της αντίστοιχης
κατηγορίας εντός του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου
μειωμένη, εάν υφίσταται, κατά τη σχετική προθεσμιακή
προμήθεια διάθεσης και/ ή την προμήθεια εξαγοράς.
Ο Διανομέας και οι Αντιπρόσωποί του (εάν υπάρχουν)
μπορούν να μεταφέρουν αιτήματα εξαγοράς στον
Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων εκ
μέρους των Κατόχων Μονάδων.
Οδηγίες για την εξαγορά των Μονάδων μπορεί να δίνονται
μέσω φαξ, τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή άλλης μορφής
επικοινωνίας που κρίνεται αποδεκτή από την Εταιρεία
Διαχείρισης. Οι αιτήσεις για εξαγορά θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες (εάν ισχύουν):
η ταυτότητα και διεύθυνση του Κάτοχο Μονάδων που
αιτούνται της εξαγοράς, το σχετικό
Υπο-Κεφάλαιο και η κατηγορία Μονάδων, ο αριθμός
Μονάδων προς εξαγορά, το όνομα στο οποίο εγγράφονται
οι Μονάδες αυτές και οι πλήρεις λεπτομέρειες πληρωμής,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δικαιούχου, της
τράπεζας και του αριθμού λογαριασμού ή άλλων εγγράφων
που απαιτούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή το Διανομέα
ή τους Αντιπροσώπους του (εάν υπάρχουν). Όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
Τα αιτήματα για εξαγορά από έναν Κάτοχο Μονάδων που
δεν είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύονται από ένα
έγγραφο που να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του να
ενεργεί εκ μέρους του Κατόχου Μονάδων ή ένα
πληρεξούσιο που είναι αποδεκτό σε μορφή και
περιεχόμενο από την Εταιρεία Διαχείρισης. Τα αιτήματα
εξαγοράς που γίνονται σύμφωνα με την προαναφερθείσα
διαδικασία θα είναι ανέκκλητα, εκτός από την περίπτωση
κατά την οποία ένας Κάτοχος Μονάδων ανακαλέσει το εν
λόγω αίτημα καθώς αδυνατεί να το τηρήσει για
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οποιονδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στο Άρθρο
17.3 του παρόντος δελτίου.
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα διασφαλίζει τη διατήρηση ενός
κατάλληλου επιπέδου ρευστότητας, έτσι ώστε η εξαγορά
Μονάδων σε κάθε Υπο-Κεφάλαιο να μπορεί, υπό
κανονικές συνθήκες, να γίνεται έγκαιρα, μετά από το
αίτημα του Κατόχου Μονάδων.
Αφού ληφθεί η εντολή από τον Υπεύθυνο Τήρησης
Μητρώου και Μεταβιβάσεων, η πληρωμή της τιμής
εξαγοράς θα γίνεται από το Θεματοφύλακα ή τους
αντιπροσώπους του μέσω μεταφοράς χρημάτων, με
ημερομηνία εκκαθάρισης όχι αργότερα από (3) Εργάσιμες
Ημέρες από την σχετική Ημέρα Αποτίμησης ή την
ημερομηνία κατά την οποία τα έγγραφα μεταφοράς
παραλήφθηκαν από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και
Μεταβιβάσεων, οποιαδήποτε εκ των δύο ημερομηνιών
είναι η μεταγενέστερη, με εξαίρεση τις εξαγορές που
γίνονται μέσω ενός Αντιπροσώπου για τον οποίο οι
πληρωμές πρέπει να λαμβάνονται εντός διαφορετικού
χρονικού πλαισίου, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον σχετικό επενδυτή για τη
διαδικασία που ισχύει σχετικά με εκείνον. Η πληρωμή
μπορεί επίσης να ζητηθεί μέσω επιταγής και στην
περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξει μία καθυστέρηση στην
επεξεργασία. Για ορισμένα Υπο-Κεφάλαια ενδέχεται να
ισχύει βραχύτερο χρονικό πλαίσιο όπως περιγράφεται
αναλυτικότερα στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
Η πληρωμή της τιμής εξαγοράς θα πραγματοποιείται
αυτόματα στο Νόμισμα Συναλλαγής της σχετικής
κατηγορίας εντός του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου ή σε
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ορίζεται από τον επενδυτή. Το
κόστος κάθε συναλλαγματικής μετατροπής θα επιβαρύνει
τον επενδυτή και η συναλλαγματική ισοτιμία για την εν
λόγω μετατροπή θα είναι η ισχύουσα κατά τη σχετική
Ημέρα Αποτίμησης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, μετά από αίτημα ενός
Κάτοχο Μονάδων που επιθυμεί να εξαγοράσει Μονάδες,
να συμφωνήσει να πραγματοποιήσει, εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει, μία διανομή τίτλων οποιασδήποτε κατηγορίας
τίτλων στον Κάτοχο Μονάδων σε είδος αντί να καταβάλλει
στον Κάτοχο Μονάδων το αντίτιμο της εξαγοράς σε
μετρητά. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα συμφωνήσει να
πράξει με τον τρόπο αυτό, στην περίπτωση που καθορίσει
ότι μία τέτοια συναλλαγή δε θα ήταν επιζήμια για το
συμφέρον των υπόλοιπων Κατόχων Μονάδων της σχετικής
κατηγορίας. Το ενεργητικό προς μεταφορά στον Κάτοχο
Μονάδων καθορίζεται από τον αντίστοιχο Διαχειριστή
Επενδύσεων και το Θεματοφύλακα, πάντοτε αναφορικά με
την πρακτικότητα της μεταφοράς του ενεργητικού, προς το
συμφέρον της αντίστοιχης κατηγορίας Μονάδων, των
συμμετεχόντων σε αυτήν και του Κατόχου Μονάδων. Ένας
τέτοιος Κάτοχος Μονάδων μπορεί να υποστεί χρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένων - αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές των μεσιτικών ή/και των τοπικών φορολογικών χρεώσεων
για οποιαδήποτε μεταφορά ή πώληση τίτλων που

λαμβάνονται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος
εξαγοράς. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση για τον
Κάτοχο Μονάδων που εξαγοράζονται μπορεί να είναι
περισσότερα ή λιγότερα από την αντίστοιχη τιμή εξαγοράς
των Μονάδων στην αντίστοιχη κατηγορία λόγω συνθηκών
της αγοράς ή/και διαφορών στις τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό μίας τέτοιας πώλησης ή
μεταφοράς και τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού της κατηγορίας αυτής Μονάδων. Η επιλογή,
αποτίμηση και μεταβίβαση ενεργητικού θα λαμβάνουν
χώρα βάσει της έκθεσης αποτίμησης των ελεγκτών του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εάν, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, οι πληρωμές για
αιτήσεις εξαγοράς που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από
το 10% των Μονάδων σε έκδοση σε οποιοδήποτε ΥποΚεφάλαιο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από το
ενεργητικό του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου ή μέσω
εγκεκριμένου δανεισμού, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί,
με τη συγκατάθεση του Θεματοφύλακα, να αναβάλει τις
εξαγορές που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό για μια
χρονική περίοδο που θεωρείται απαραίτητη για την
πώληση μέρους του ενεργητικού του σχετικού ΥποΚεφαλαίου έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι σημαντικές
αιτήσεις για εξαγορά.
Εάν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αίτησης για εξαγορά, η
συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού όλων των Μονάδων
που βρίσκονται υπό την κατοχή οποιουδήποτε Κάτοχο
Μονάδων σε οποιαδήποτε κατηγορία Μονάδων πέσει κάτω
από την ελάχιστη αξία που αναφέρεται στο 6.1 του
παρόντος δελτίου, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
επεξεργαστεί μία τέτοια αίτηση ως αίτηση εξαγοράς του
συνόλου της διακράτησης Μονάδων του Κατόχου
Μονάδων στην αντίστοιχη κατηγορία Μονάδων.

7 Μετατροπή
Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα πώλησης
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι Κάτοχοι Μονάδων που
επιθυμούν να μετατρέψουν όλες ή μέρος των Μονάδων
ενός Υπο-Κεφαλαίου σε Μονάδες ενός άλλου ΥποΚεφαλαίου εντός της ίδιας κατηγορίας Μονάδων πρέπει να
δώσουν εντολή για τη μετατροπή αυτή μέσω φαξ,
τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή μέσω οποιασδήποτε άλλη
μορφής επικοινωνίας κρίνεται ως αποδεκτή από την
Εταιρεία Διαχείρισης, στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου
και Μεταβιβάσεων ή το Διανομέα ή οποιονδήποτε από
τους Αντιπροσώπους του (εάν υπάρχουν), ορίζοντας την
κατηγορία Μονάδων και το Υπο-Κεφάλαιο ή τα ΥποΚεφάλαια και τον αριθμό των Μονάδων προς μετατροπή.
Εάν σε οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία τα αιτήματα
μετατροπής που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το
10% των Μονάδων σε έκδοση σε οποιοδήποτε ΥποΚεφάλαιο δεν μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς να
επηρεαστεί το ενεργητικό του αντίστοιχου ΥποΚεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί με τη
συγκατάθεση του Θεματοφύλακα να αναβάλει τις
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μετατροπές που ξεπερνούν το ποσοστό αυτό για τη χρονική
περίοδο που θεωρείται απαραίτητη για την πώληση του
ενεργητικού του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου, έτσι ώστε να
πληρούνται τα αιτήματα μετατροπής.
Για τη μετατροπή των Μονάδων, ο Κάτοχος Μονάδων
πρέπει να πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ελάχιστης
επένδυσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6.1. του παρόντος
δελτίου.
Εάν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αίτησης για μετατροπή,
η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού όλων των Μονάδων
που βρίσκονται υπό την κατοχή οποιουδήποτε Κάτοχο
Μονάδων σε οποιαδήποτε κατηγορία Μονάδων πέσει κάτω
από την ελάχιστη αξία που αναφέρεται στο 6.1 του
παρόντος δελτίου, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
επεξεργαστεί μία τέτοια αίτηση ως αίτηση μετατροπής του
συνόλου της διακράτησης Μονάδων του Κατόχου
Μονάδων στην αντίστοιχη κατηγορία Μονάδων.
Η τιμή συναλλαγής ανά Μονάδα θα είναι η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού ανά Μονάδα της αντίστοιχης κατηγορίας
εντός του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου, όπως ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 του παρόντος
δελτίου, κατά την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία η
αίτηση/ εντολή για μετατροπή Μοναδων λαμβάνεται από
τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων
μειωμένη κατά μια προμήθεια μετατροπής που ισούται με
(i) τη διαφορά (εάν ισχύει) μεταξύ της προμήθειας
διάθεσης του Υπο-Κεφαλαίου προς αγορά και της
προμήθειας διάθεσης του Υπο-Κεφαλαίου προς πώληση
ή/και (ii) ένα ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
των Μονάδων προς μετατροπή για το σκοπό της κάλυψης
των δαπανών συναλλαγής που σχετίζονται με τις
μετατροπές αυτές, όπως αναφέρεται πληρέστερα στα
έγγραφα πώλησης, το οποίο θα επιστρέφεται στο Διανομέα
ή στους Αντιπροσώπους πριν από τις 6:00 μ.μ. ώρα
Λουξεμβούργου, κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης,
διαφορετικά η αίτηση/ εντολή θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί
κατά την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης. Ωστόσο,
διαφορετικές ώρες διακοπής ενδέχεται να ισχύουν για
ορισμένα Υπο-Κεφάλαια όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά
στα έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ωστόσο, διαφορετικά χρονικά όρια μπορεί να ισχύουν εάν
οι μετατροπές για Μονάδες γίνονται μέσω ενός
Αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
συμμόρφωση με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των
Κατόχων Μονάδων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
Αντιπρόσωπος θα ενημερώνει τον επενδυτή για τη
διαδικασία που ισχύει για εκείνον.
Ο αριθμός των Μονάδων στο νέο Υπο-Κεφάλαιο θα
υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
(B×C)-E
A=
×F
D
Όπου:
Α είναι ο αριθμός Μονάδων προς καταμερισμό στο νέο
Υπο-Κεφάλαιο

Β είναι ο αριθμός των Μονάδων που σχετίζεται με το
αρχικό Υπο-Κεφάλαιο προς μετατροπή
C είναι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα, όπως
καθορίζεται για το αρχικό Υπο-Κεφάλαιο, υπολογισμένη
με τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν δελτίο
D είναι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα, όπως
καθορίζεται για
το νέο Υπο-Κεφάλαιο
Ε είναι η προμήθεια μετατροπής (εάν υπάρχει) που μπορεί
να επιβάλλεται προς όφελος του Διανομέα ή οποιουδήποτε
Αντιπροσώπου ορίζεται από αυτόν, όπως αναφέρεται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
F είναι το επιτόκιο μετατροπής συναλλάγματος που
αντιπροσωπεύει το ισχύον επιτόκιο συναλλάγματος που
εφαρμόζεται στη μεταφορά ενεργητικού μεταξύ των
σχετικών Υπο-Κεφαλαίων έπειτα από αναπροσαρμογή του
επιτοκίου, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για να
αντικατοπτρίσει το ισχύον κόστος αυτής της μεταφοράς, με
την προϋπόθεση ότι όταν το προηγούμενο και το νέο ΥποΚεφάλαιο βρίσκονται σε ίδιο νόμισμα το επιτόκιο είναι
ένα.
Ο Διανομέας και οι Αντιπρόσωποί του (εάν υπάρχουν)
μπορούν επιπλέον να εξουσιοδοτήσουν μετατροπές
Μονάδων που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Κάτοχο
Μονάδων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε άλλα αμοιβαία
κεφάλαια του ατόμου που προωθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο,
όπως περιγράφεται πληρέστερα στα έγγραφα πώλησης.

8 Χρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να λάβει από το
ενεργητικό του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου (ή της
αντίστοιχης κατηγορίας Μονάδων, εάν υφίσταται) μια
προμήθεια διαχείρισης, η οποία θα ορίζεται συγκεκριμένα
για κάθε Υπο-Κεφάλαιο ή κατηγορία Μονάδων. Η
προμήθεια αυτή θα εκφράζεται ως ποσοστό της μέσης
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του αντίστοιχου ΥποΚεφαλαίου ή κατηγορίας και δεν θα υπερβαίνει το 2,55%
ετησίως, ενώ θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση μετά το
τέλος κάθε μήνα. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα δίνει
προμήθεια στο Διαχειριστή Επενδύσεων μέσα από την
προμήθεια διαχείρισης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται επίσης να λάβει την
ισχύουσα προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης και την
προμήθεια εξαγοράς, καθώς επίσης να λάβει, υπό την
ιδιότητά της ως Διανομέας, από το ενεργητικό του
αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου (ή της αντίστοιχης
κατηγορίας Μονάδων, εάν υφίσταται) μια προμήθεια
διανομής, η οποία θα ορίζεται συγκεκριμένα για κάθε ΥποΚεφάλαιο ή κατηγορία Μονάδων. Η Εταιρεία Διαχείρισης
μπορεί να μεταφέρει στους Αντιπροσώπους, εάν
υφίστανται, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος
δελτίου, μέρος ή το σύνολο της προμήθειας αυτής, η οποία
θα εκφράζεται ως ποσοστό της μέσης Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου ή
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κατηγορίας και δε θα υπερβαίνει το 2% ετησίως, ενώ θα
πληρώνεται σε μηνιαία βάση μετά το τέλος κάθε μήνα.
Τέλος, η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται επίσης να λάβει
μία προμήθεια απόδοσης (εάν ισχύει) αναφορικά με
συγκεκριμένες κατηγορίες Μονάδων σε συγκεκριμένα
Υπο-Κεφάλαια, υπολογισμένη ως ποσοστό του ποσού κατά
το οποίο η αύξηση της συνολικής Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού ανά Μονάδα της αντίστοιχης κατηγορίας
κατά την αντίστοιχη περίοδο απόδοσης ξεπερνά την
αύξηση σε οποιοδήποτε σχετικό δείκτη αναφοράς κατά την
ίδια περίοδο ή την ανάπτυξη της αξίας της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού ανά Μονάδα στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης
αναφοράς έχει μειωθεί, όπως περιγράφεται πληρέστερα
στα έγγραφα πώλησης. Το επίπεδο μίας τέτοιας
προμήθειας θα είναι ένα ποσοστό της υψηλότερης
απόδοσης της κατηγορίας Μονάδων του υπόψη ΥποΚεφαλαίου σε σύγκριση με ένα δείκτη αναφοράς, όπως
περιγράφεται στα έγγραφα πώλησης. Η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να δώσει μία τέτοια προμήθεια
απόδοσης ή μέρος της στο Διαχειριστή Επενδύσεων.
Ο Θεματοφύλακας, ο Αντιπρόσωπος Πληρωμών και ο
Φορέας Διοίκησης δικαιούνται να λάβουν από το
ενεργητικό του σχετικού Υπο-Κεφαλαίου (ή της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μονάδων, εάν υφίσταται)
προμήθειες που θα καθορίζονται εκάστοτε από μία
συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης, του
Θεματοφύλακα και του Φορέα Διοίκησης, όπως
περιγράφεται πληρέστερα στα έγγραφα πώλησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων θα
δικαιούται αυτές τις προμήθειες, σύμφωνα με τα όσα θα
καθορίζονται ενίοτε στη συμφωνία μεταξύ Εταιρείας
Διαχείρισης και Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου και
Μεταβιβάσεων. Η προμήθεια αυτή θα υπολογίζεται
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές στο Λουξεμβούργο και
θα είναι πληρωτέα μηνιαίως, μετά το τέλος κάθε μήνα, από
το ενεργητικό του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου.
Ο Διανομέας και οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος ορίζεται
από εκείνον δικαιούται να λάβει από το ενεργητικό του
σχετικού Υπο-Κεφαλαίου την προμήθεια διάθεσης και
οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα προμήθεια μετατροπής, όπως
περιγράφεται ως άνω.
Τα υπόλοιπα έξοδα που χρεώνονται στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο περιλαμβάνουν:
• όλους τους φόρους που ενδεχομένως οφείλονται
αναφορικά με το ενεργητικό και τα έσοδα των
Υπο-Κεφαλαίων.
• τις συνήθεις τραπεζικές προμήθειες για
συναλλαγές που αφορούν σε τίτλους που
διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο των ΥποΚεφαλαίων (οι προμήθειες αυτές θα
περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς και θα
αφαιρούνται από την τιμή πώλησης),
• νομικά έξοδα που πραγματοποιούνται από την
Εταιρεία Διαχείρισης ή το Θεματοφύλακα ενώ

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

ενεργούν προς το συμφέρον των Κατόχων
Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
αμοιβές και έξοδα για την προετοιμασία ή/και
υποβολή των Κανονισμών Διαχείρισης και όλων
των λοιπών εγγράφων που αφορούν στο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των
εγγράφων πώλησης και οποιονδήποτε
τροποποιήσεων ή προσαρτήσεων σε αυτά, σε
όλες τις αρχές με δικαιοδοσία στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ή την προσφορά Μονάδων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε
χρηματιστήρια στο Μέγα Δουκάτο του
Λουξεμβούργου και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,
τα έξοδα δημιουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
τις αμοιβές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία
Διαχείρισης, τις αμοιβές και τα έξοδα που είναι
πληρωτέα στους λογιστές, το Θεματοφύλακα και
τους αντιπροσώπους του, τον Φορέα Διοίκησης,
τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και τους
Υπεύθυνους Μεταβιβάσεων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, οποιουσδήποτε μόνιμους
αντιπροσώπους για καταχωρίσεις, καθώς και
οποιονδήποτε άλλο αντιπρόσωπο
χρησιμοποιείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
τις αμοιβές/προμήθειες που είναι πληρωτέες στον
Εγγυητή σε σχέση με την παροχή εγγύησης για
τα Υπο-Κεφάλαια που παρέχουν Εγγύηση
Κεφαλαίου,
έξοδα αναφοράς και εκδόσεων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους
προετοιμασίας, εκτύπωσης στις γλώσσες που
είναι απαραίτητες προς όφελος των Κατόχων
Μονάδων και της διανομής των εγγράφων
πώλησης, των ετησίων, εξαμηνιαίων και άλλων
αναφορών ή εγγράφων που ενδεχομένως
απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς,
ένα λογικό μερίδιο του κόστους προώθησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως ορίζεται καλόπιστα
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων
εξόδων μάρκετινγκ και διαφήμισης,
το κόστος λογιστικών υπηρεσιών και τήρησης
βιβλίων
το κόστος προετοιμασίας και διανομής δημόσιων
κοινοποιήσεων στους Κατόχους Μονάδων,
το κόστος αγοράς και πώλησης ενεργητικού για
τα Υπο-Κεφάλαια, περιλαμβανομένου του
κόστους που αφορά στις υπηρεσίες συναλλαγών
και αντιστοίχισης της εμπράγματης ασφάλειας
και εκκαθάρισης
αμοιβές και έξοδα των αντιπροσώπων των
οριζόμενων Διαχειριστών Επενδύσεων για τη
συγκέντρωση των εντολών και την υποστήριξη
των διαδικασιών βέλτιστης εκτέλεσης (ορισμένοι
αντιπρόσωποι ενδέχεται να είναι συνδεόμενες
εταιρίες της Amundi),
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•

το κόστος δημοσίευσης των τιμών των Μονάδων
και όλων των άλλων λειτουργικών εξόδων,
συμπεριλαμβανομένων του κόστους επιτοκίου,
τραπεζικών χρεώσεων, ταχυδρομικών,
τηλεφωνικών και ελεγκτικών εξόδων και όλων
των παρόμοιων διοικητικών και λειτουργικών
χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
εκτύπωσης αντιγράφων των προαναφερθέντων
εγγράφων ή εκθέσεων.
Όλες οι υποχρεώσεις οποιουδήποτε Υπο-Κεφαλαίου, εκτός
και εάν συμφωνείται διαφορετικά από τους πιστωτές του
Υπο-Κεφαλαίου αυτού θα είναι αποκλειστικά δεσμευτικές
και μπορούν να διεκδικούνται από το Υπο-Κεφάλαιο αυτό.
Όλες οι περιοδικές δαπάνες θα χρεώνονται πρώτα έναντι
των εσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ακολούθως έναντι
των κεφαλαιουχικών κερδών και τέλος έναντι του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι λοιπές
χρεώσεις μπορούν να αποσβένονται εντός μία περιόδου
που δε θα ξεπερνά τα πέντε χρόνια.
Οι χρεώσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός ΥποΚεφαλαίου θα αποσβένονται εντός μίας περιόδου που δε
θα ξεπερνά τα πέντε χρόνια έναντι του ενεργητικού του
Υπο-Κεφαλαίου και σε ποσά ετησίως που θα ορίζονται από
την Εταιρεία Διαχείρισης σε δίκαιη βάση. Τα νέα ΥποΚεφάλαια δεν θα επιβαρύνονται από αναλογία των κοστών
και δαπανών που επιφέρονται από τη δημιουργία του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την αρχική έκδοση Μονάδων,
τα οποία δεν έχουν παραγραφεί κατά το χρόνο δημιουργίας
του νέου Υπο-Κεφαλαίου.

9 Λογιστικό έτος και Έλεγχος
Οι λογαριασμοί του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τηρούνται
σε ευρώ και θα κλείνουν κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου.
Οι λογαριασμοί της Εταιρείας Διαχείρισης και του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ελέγχονται ετησίως από ελεγκτή
που θα διορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία
Διαχείρισης.

10 Δημοσιεύσεις
Οι ελεγμένες ετήσιες αναφορές και οι μη ελεγμένες ετήσιες
αναφορές θα αποστέλλονται χωρίς χρέωση από την
Εταιρεία Διαχείρισης στους Κατόχους Μονάδων μετά από
αίτησή τους. Επίσης, οι αναφορές αυτές θα διατίθενται
στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης/Διανομέα ή των
Αντιπροσώπων της (εάν υπάρχουν) και το Θεματοφύλακα,
καθώς και στα γραφεία των πρακτόρων πληροφοριών του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χώρα όπου το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθεται. Οποιαδήποτε άλλη
χρηματοοικονομική πληροφορία που αφορά στο Αμοιβαίο
ή στην Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του
περιοδικού υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
ανά Μονάδα κάθε κατηγορίας κάθε Υπο-Κεφαλαίου, των
τιμών έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής θα διατίθενται

στην επίσημη έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης/Διανομέα ή
στους Αντιπροσώπους της (εάν υπάρχουν) και στο
Θεματοφύλακα και στους τοπικούς πράκτορες
πληροφοριών όπου γίνονται οι συναλλαγές για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές
πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να
δημοσιεύονται σε εφημερίδες και να κοινοποιούνται στους
Κατόχους Μονάδων όπως ενίοτε καθορίζεται από την
Εταιρεία Διαχείρισης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να συντάσσει και να
παρέχει, σε σχέση με τις Μονάδες των Υπο-Κεφαλαίων
που προσφέρονται στην Ιαπωνία, εκθέσεις διαχείρισης (unyo houkokusho), κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 14, παρ. 1
του Νόμου περί Επενδυτικών Σχημάτων και Οργανισμών
Επενδύσεων της Ιαπωνίας (Νόμος 198 του 1951 και οι
τροποποιήσεις αυτού) (ο «Νόμος περί Επενδυτικών
Σχημάτων») σε ηλεκτρονική μορφή αντί για έντυπη μορφή,
σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο και κάθε κανονισμό που
ισχύει στο πλαίσιο αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι όπου
λαμβάνονται αιτήματα για την παροχή των εν λόγω
εκθέσεων διαχείρισης σε έντυπη μορφή, η Εταιρεία
Διαχείρισης θα πράττει ανάλογα.

11 Ο Θεματοφύλακας
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα διορίζει και θα διακόπτει τον
διορισμό του Θεματοφύλακα του ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Société Générale Luxembourg
διορίζεται ως Θεματοφύλακας του ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Είτε ο Θεματοφύλακας είτε η Εταιρεία Διαχείρισης
μπορούν να θέσουν τέλος στο διορισμό του Θεματοφύλακα
οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη γραπτή
κοινοποίηση ενενήντα (90) ημερών, η οποία θα
παραδίδεται από το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος στο
άλλο, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι οποιαδήποτε
καταγγελία του διορισμού από την Εταιρεία Διαχείρισης
υπόκειται στον όρο ότι ο νέος Θεματοφύλακας θα
αναλάβει εντός δύο μηνών τις ευθύνες και τις λειτουργίες
του Θεματοφύλακα σύμφωνα με τους Κανονισμούς
Διαχείρισης και με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση
καταγγελίας από την Εταιρεία Διαχείρισης, τα πιο κάτω
καθήκοντα του Θεματοφύλακα θα συνεχίσουν να ισχύουν
για την περίοδο που απαιτείται, έτσι ώστε να επιτραπεί η
μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο θεματοφύλακα.
Στην περίπτωση παραίτησης του Θεματοφύλακα, η
Εταιρεία Διαχείρισης θα πρέπει άμεσα και το αργότερο δύο
μήνες μετά από την παραίτησή του να διορίσει ένα νέο
θεματοφύλακα που θα αναλάβει τις ευθύνες και
αρμοδιότητες του Θεματοφύλακα σύμφωνα με αυτούς τους
Κανονισμούς Διαχείρισης.
Όλοι οι τίτλοι και το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
θα βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Θεματοφύλακα εκ
μέρους των Κατόχων Μονάδων του Αμοιβαίου
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Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας μπορεί, με την έγκριση της
Εταιρείας Διαχείρισης να αναθέσει σε τράπεζες και άλλους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όλο ή μέρος του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο
Θεματοφύλακας μπορεί να διατηρεί τους τίτλους σε
αντικαταστατούς ή μη αντικαταστατούς λογαριασμούς σε
γραφεία εκκαθαρίσεως τα οποία μπορεί ο ίδιος να
καθορίσει, με την έγκριση της Εταιρείας Διαχείρισης. Ο
Θεματοφύλακας μπορεί να διαθέσει στοιχεία του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να προβεί σε
πληρωμές τρίτων εκ μέρους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
αφού λάβει οδηγίες από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους
αντιπροσώπους που έχουν ορισθεί από αυτή. Αφού λάβει
οδηγίες και δεδομένου ότι οι οδηγίες αυτές
συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Διαχείρισης, τη
Συμφωνία Θεματοφυλακής και την ισχύουσα νομοθεσία, ο
Θεματοφύλακας θα προβεί σε όλες τις συναλλαγές που
αφορούν στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο Θεματοφύλακας θα αναλάβει τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές του σύμφωνα με το Νόμο της 17ης
Δεκεμβρίου του 2010.
Συγκεκριμένα, ο Θεματοφύλακας θα:
(α) διασφαλίζει ότι η πώληση, έκδοση, εξαγορά,
μετατροπή και ακύρωση των Μονάδων που
πραγματοποιούνται εκ μέρος του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Διαχείρισης
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εφαρμόσιμη
νομοθεσία και τους Κανονισμούς Διαχείρισης,
(β) διασφαλίζει ότι η αξία των Μονάδων υπολογίζεται
σύμφωνα με την εφαρμόσιμη νομοθεσία και τους
Κανονισμούς Διαχείρισης,
(γ) εκτελεί τις οδηγίες της Εταιρείας Διαχείρισης, εκτός
και εάν έρχονται σε σύγκρουση με το εφαρμόσιμο
δίκαιο των Κανονισμών Διαχείρισης
(δ) διασφαλίζει ότι στις συναλλαγές που περιλαμβάνουν
το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οποιοδήποτε
τίμημα παρέχεται εντός των καθιερωμένων περιόδων
διακανονισμού και
(ε) διασφαλίζει ότι το αποδοτέο εισόδημα στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο εφαρμόζεται σύμφωνα με τους
Κανονισμούς Διαχείρισης.
Οποιαδήποτε ευθύνη του Θεματοφύλακα αναφορικά με
οποιαδήποτε ζημιά της Εταιρείας Διαχείρισης, των
Κατόχων Μονάδων ή τρίτων μερών ως αποτέλεσμα της
πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων που περιγράφονται
στο παρόν δελτίο θα καθορίζεται βάσει των νόμων του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ορίσει το Θεματοφύλακα ως
αντιπρόσωπο πληρωμών του (ο «Αντιπρόσωπος
Πληρωμών») ο οποίος είναι υπεύθυνος, μετά από εντολή
του Υπεύθυνου Τήρησης Αρχείου και Μεταβιβάσεων, για
την πληρωμή των διανομών, εάν υφίστανται, σε Κατόχους
Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για την πληρωμή
της τιμής εξαγοράς από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

12 Ο Φορέας Διοίκησης
Η Société Générale Luxembourg λειτουργεί ως φορέας
διοίκησης (ο «Φορέας Διοίκησης») για το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο και είναι υπεύθυνη για τα γενικά διοικητικά
καθήκοντα που απαιτούνται από τον Νόμο της 17ης
Δεκεμβρίου 2010, συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μονάδων και την
τήρηση λογιστικών αρχείων.

13 Ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και
Μεταβιβάσεων
Η Société Générale Luxembourg έχει διοριστεί ως
υπεύθυνος τήρησης μητρώου (ο «Υπεύθυνος Τήρησης
Μητρώου») και ως υπεύθυνος μεταβιβάσεων (ο
«Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων») για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
και είναι αρμόδια, συγκεκριμένα, για την επεξεργασία της
έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής Μονάδων. Όσον αφορά
σε χρηματικές μεταβιβάσεις που σχετίζονται με
συμμετοχές και εξαγορές, ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου
και Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων θα θεωρείται ως ένας
δεόντως διορισμένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας
Διαχείρισης.

14 Ο Διανομέας/Εγχώριος Αντιπρόσωπος
H Amundi Luxembourg S.A. έχει διοριστεί ως διανομέας
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Διανομέας») και είναι
υπεύθυνη για τη διάθεση στην αγορά και την προώθηση
των Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διάφορες
χώρες ανά τον κόσμο εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής ή οποιαδήποτε εδάφη ή κτήσεις που υπόκεινται
στη δικαιοδοσία της.
Ο Διανομέας και οι Αντιπρόσωποί του, εάν υπάρχουν,
μπορούν να συμμετέχουν στη συλλογή εντολών
συμμετοχής, εξαγοράς και μετατροπής εκ μέρους του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μπορούν, σύμφωνα με το τοπικό
δίκαιο σε χώρες όπου οι μονάδες προσφέρονται και με τη
συναίνεση των αντίστοιχων Κατόχων Μονάδων, να
παρέχουν μία υπηρεσία αντιπροσώπευσης σε επενδυτές
που αγοράζουν Μονάδες μέσω εκείνων. Ο Διανομέας και
οι Αντιπρόσωποί του, εάν υφίστανται, μπορούν να
προσφέρουν την εν λόγω υπηρεσία αντιπροσώπευσης σε
επενδυτές, μόνο στην περίπτωση που είναι (i)
επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και
εδρεύουν σε χώρα που ανήκει στη Διακυβερνητική Ομάδα
Εργασίας για τη Χρηματοοικονομική Δράση (Financial
Action Task Force – FATF) ή έχει υιοθετήσει κανόνες για
το ξέπλυμα χρήματος ισότιμους με εκείνους που
επιβάλλονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου για
την αποφυγή της εκμετάλλευσης του χρηματοοικονομικού
συστήματος για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή (ii) επαγγελματίες
του χρηματοοικονομικού τομέα που αποτελούν
υποκατάστημα ή θυγατρική ενός διαμεσολαβητή που
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υπόκειται στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο (i), υπό την
προϋπόθεση ότι ο εν λόγω νόμιμος διαμεσολαβητής είναι,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή δυνάμει μίας
επαγγελματικής υποχρέωσης απορρέουσας από μία
πολιτική ομίλου, υποχρεωμένος να επιβάλλει τα ίδια
καθήκοντα πιστοποίησης στα υποκαταστήματα και τις
θυγατρικές του με έδρα στο εξωτερικό.
Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διανομέας και οι Αντιπρόσωποί
του (εάν υπάρχουν) θα αγοράζουν και θα πωλούν Μονάδες
στο όνομά τους, αλλά ως αντιπρόσωποι του επενδυτή για
λογαριασμό του επενδυτή και θα ζητούν την καταγραφή
των συναλλαγών αυτών στο μητρώο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Ωστόσο, ο επενδυτής μπορεί να επενδύει
απευθείας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χωρίς να χρησιμοποιεί
την υπηρεσία αντιπροσώπευσης. Επίσης, στην περίπτωση
που ο επενδυτής επενδύει μέσω ενός αντιπροσώπου, έχει
οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να λήξει τη συμφωνία
αντιπροσώπευσης και να διατηρήσει ένα άμεσο δικαίωμα
στις Μονάδες που έχουν εγγραφεί μέσω του
αντιπροσώπου. Ωστόσο, οι παραπάνω διατάξεις δεν είναι
εφαρμόσιμες για Κατόχους Μονάδων σε χώρες όπου η
χρήση των υπηρεσιών ενός αντιπροσώπου είναι
απαραίτητη ή υποχρεωτική για νομικούς, ρυθμιστικούς ή
πρακτικούς λόγους.
Η Εταιρεία Διαχείρισης ορίζεται επίσης εγχώριος
αντιπρόσωπος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Εγχώριος
Αντιπρόσωπος»).
Υπό την ιδιότητά της αυτή, η Εταιρεία Διαχείρισης θα
ορίσει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μια διεύθυνση και θα
λαμβάνει, θα δέχεται και θα αποστέλλει στα κατάλληλα
άτομα όλες τις ειδοποιήσεις, την αλληλογραφία, τα
τηλεγραφήματα, τα μηνύματα τέλεξ, τις τηλεφωνικές
ειδοποιήσεις και κάθε επικοινωνία για λογαριασμό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

15 Διαχειριστής(ές) Επενδύσεων/
Διαχειριστής(ές) Υπο-Επενδύσεων
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να συνάψει γραπτή
συμφωνία με ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να
ενεργήσουν ως Διαχειριστής Επενδύσεων (ο «Διαχειριστής
Επενδύσεων») για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να παρέχουν
και άλλες υπηρεσίες, όπως αυτές μπορεί να ορίζονται
μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του Διαχειριστή
Επενδύσεων. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων θα παρέχουν
στην Εταιρεία Διαχείρισης συμβουλές, αναφορές και
συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και θα συμβουλεύουν την Εταιρεία Διαχείρισης
σχετικά με την επιλογή τίτλων και άλλου ενεργητικού που
αποτελεί το χαρτοφυλάκιο κάθε Υπο-Κεφαλαίου. Επίσης,
οι Διαχειριστές Επενδύσεων σε ημερήσια βάση και υπό τον
πλήρη έλεγχο και την τελική ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης θα αγοράζουν και
θα πωλούν τίτλους και θα διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και έχουν το δικαίωμα, με την

έγκριση της Εταιρείας Διαχείρισης, να μεταβιβάζουν όλες
ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους που ορίζονται στο παρόν
δελτίο σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές υποεπενδύσεων (οι «Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων») στους
οποίους μπορούν να δώσουν μέρος ή το σύνολο της
προμήθειας διαχείρισής τους. Τέτοιου είδους συμφωνίες
μπορούν να προβλέπουν τις αμοιβές και να περιλαμβάνουν
τους όρους που τα εμπλεκόμενα μέρη κρίνουν ως
απαραίτητους. Ανεξάρτητα από τέτοιου είδους συμφωνίες,
η Εταιρεία Διαχείρισης θα διατηρεί την τελική ευθύνη για
τη διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η προμήθεια για τις υπηρεσίες των Διαχειριστών
Επενδύσεων θα καταβάλλεται από την Εταιρεία
Διαχείρισης από την πληρωτέα σε αυτό προμήθεια
διαχείρισης σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς
Διαχείρισης.

16 Επενδυτικοί περιορισμοί, τεχνικές και
μέσα
16.1. Επενδυτικοί Περιορισμοί
Η Εταιρεία Διαχείρισης, εφαρμόζοντας την αρχή της
διασποράς κινδύνων, θα καθορίζει την εταιρική και
επενδυτική πολιτική των επενδύσεων για κάθε ΥποΚεφάλαιο, το Νόμισμα Βάσης ενός Υπο-Κεφαλαίου, το
Νόμισμα Συναλλαγής της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μονάδων και την πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών
θεμάτων και των θεμάτων διαχείρισης του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
Εκτός και εάν προβλέπονται πιο περιοριστικοί κανόνες σε
σχέση με ένα συγκεκριμένο Υπο-Κεφάλαιο στην ενότητα
«Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτικές» στα έγγραφα
πώλησης, η επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου θα
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους περιορισμούς
που ορίζονται κατωτέρω:
A. Επιτρεπόμενες επενδύσεις:
Οι επενδύσεις ενός Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να
αποτελούνται από ένα ή περισσότερα από τα εξής:
(1) κινητές αξίες και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που
είναι εισηγμένα ή διαπραγματεύονται σε μία
οργανωμένη αγορά
(2) Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων που
είναι αντικείμενο συναλλαγής σε άλλη Οργανωμένη
Αγορά ενός κράτους μέλους,
(3) Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων
επισήμως εισηγμένα στο χρηματιστήριο ενός μη
Άλλου Κράτους ή τα οποία είναι αντικείμενο
συναλλαγής σε μια Άλλη Οργανωμένη Αγορά σε ένα
Άλλο Κράτος,
(4) προσφάτως εκδοθείσες Κινητές Αξίες και Μέσα
Διαχείρισης Διαθεσίμων, με την προϋπόθεση ότι:
• οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα
υπάρξει αίτηση για την επίσημη εισαγωγή σε ένα
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χρηματιστήριο Άλλου Κράτους ή Άλλης
Οργανωμένης Αγοράς, όπως περιγράφεται υπό τα
(1)-(3) ανωτέρω,
• τέτοια εισαγωγή εξασφαλίζεται σε διάστημα ενός
έτους από την έκδοση.
(5) μετοχές ή μονάδες σε ΟΣΕΚΑ αδειοδοτημένους
σύμφωνα με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ (περιλαμβανομένων
των Μονάδων που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα
άλλα υπο-κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
μετοχών ή Μονάδων ενός «κύριου» αμοιβαίου
κεφαλαίου (master) που χαρακτηρίζεται ως ΟΣΕΚΑ,
σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010) ή/
και σε άλλους ΟΣΕ υπό την έννοια του Άρθρου 1,
παράγραφος (2), σημεία α) και β) της Οδηγίας
ΟΣΕΚΑ, είτε έχουν συσταθεί σε ένα Κράτος Μέλος
είτε σε Άλλο Κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
• αυτοί οι ΟΣΕ είναι αδειοδοτημένοι από νομοθεσίες
που εξασφαλίζουν ότι υπόκεινται σε έλεγχο που
κρίνεται από τη Εποπτική Αρχή ως ανάλογος με
αυτόν που ορίζει ο νόμος της Κοινότητας καθώς και
ότι εξασφαλίζεται ικανοποιητικώς η συνεργασία
μεταξύ των αρχών (προς το παρόν των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της
Ελβετίας, του Χονγκ Κονγκ, της Νορβηγίας και της
Ιαπωνίας),
• το επίπεδο προστασίας για τους Κατόχους
Μονάδων σε άλλους ΟΣΕ είναι ανάλογο με αυτό
που παρέχεται για τους κατόχους ΟΣΕΚΑ και,
ειδικότερα, ότι οι κανόνες σχετικά με διαχωρισμό
ενεργητικών, δάνεια, δανεισμό, ακάλυπτες
πωλήσεις Κινητών Αξιών και Μέσων Διαχείρισης
Διαθεσίμων είναι ανάλογοι με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας ΟΣΕΚΑ,
• η επιχειρηματική δραστηριότητα των άλλων ΟΣΕ
περιγράφεται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις
έτσι ώστε να επιτρέπεται ο υπολογισμός
ενεργητικού και παθητικού, εισοδήματος και
εργασιών για την περίοδο αναφοράς
• όχι πάνω από το 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
ή των άλλων ΟΣΕ, των οποίων η απόκτηση
εξετάζεται και μπορεί, σύμφωνα με τα συστατικά
έγγραφά τους, να επενδύεται συνολικά σε μονάδες
άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ
(6) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες είναι
πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή συνοδεύονται από
δικαίωμα ανάληψης και οι οποίες λήγουν σε λιγότερο
από 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό
ίδρυμα έχει την επίσημη έδρα του σε κράτος μέλος της
ΕΕ ή, ακόμα κι αν η επίσημη έδρα του είναι σε άλλο
κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι υπόκειται στους
κανόνες προληπτικής εποπτείας που κατά την
Εποπτική Αρχή θεωρούνται αντίστοιχοι με αυτούς που
ορίζει το Κοινοτικό Δίκαιο
(7) χρηματοπιστωτικά παράγωγα, δηλαδή σε
συγκεκριμένα δικαιώματα προαίρεσης, ΣΜΕ,
συμπεριλαμβανομένων ισοδύναμων μέσων με

διακανονισμό τοις μετρητοίς που αποτελούν
αντικείμενο συναλλαγής σε μια οργανωμένη αγορά ή
άλλη οργανωμένη αγορά ως αναφέρονται στα υπό (1),
(2) και (3) πιο πάνω ή/και εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα («εξωχρηματιστηριακά παράγωγα»),
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμφωνιών
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ή άλλων
χρηματοπιστωτικών παραγώγων με παρόμοια
χαρακτηριστικά (υπό την έννοια και τις συνθήκες που
ορίζονται στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και
τις εγκυκλίους της CSSF που εκδίδονται κατά καιρούς,
συγκεκριμένα και εντελώς ενδεικτικά, στον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2365), υπό την
προϋπόθεση ότι:
(i) • το υποκείμενο περιλαμβάνεται από όργανα που
καλύπτονται από το σημείο Α, από
χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια,
συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα στα
οποία το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει
σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους,
• οι αντισυμβαλλόμενοι στις εξωχρηματιστηριακές
συναλλαγές είναι οργανισμοί υποκείμενοι σε
εποπτικό έλεγχο, οι οποίοι ανήκουν στις
κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τη Εποπτική
Αρχή και
• τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται σε
αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε
καθημερινή βάση και είναι δυνατή η πώληση, η
ρευστοποίηση ή η κατάργησή τους μέσω μιας
εκκαθαριστικής συναλλαγής στη δίκαιη αξία τους,
οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
(ii) σε καμία περίπτωση, οι ενέργειες αυτές δε θα
προκαλούν την παρέκκλιση του Υπο-Κεφαλαίου από
τους επενδυτικούς του στόχους.
(8) Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων άλλα από εκείνα που
αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε μία
Οργανωμένη Αγορά ή σε μία Άλλη Οργανωμένη
Αγορά, στο βαθμό που η έκδοση ή ο εκδότης είναι και
ο ίδιος οργανωμένος για το σκοπό της προστασίας των
επενδυτών και των αποταμιεύσεων και δεδομένου ότι
τα μέσα αυτά:
• έχουν εκδοθεί ή εγγυάται για αυτά μία κεντρική,
περιφερειακή ή τοπική αρχή ή κεντρική τράπεζα
κράτους μέλους (της ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, ένα άλλο κράτος ή, στην περίπτωση
ομοσπονδιακού κράτους, ένα από τα μέλη που
απαρτίζουν την ομοσπονδία ή ένας δημόσιος
διεθνής οργανισμός στον οποίο ανήκουν ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη (της ΕΕ) ή
• έχουν εκδοθεί από επιχείρηση τίτλοι που
διαπραγματεύονται σε Οργανωμένες Αγορές ή σε
Άλλες Οργανωμένες Αγορές και αναφέρονται στα
(1), (2) ή (3) ανωτέρω ή

101 Amundi S.F. Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2022

• έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από ένα ίδρυμα
υποκείμενο σε εποπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τον Κοινοτικό νόμο κριτήρια ή από
ένα ίδρυμα που υπόκειται ή συμμορφώνεται στους
κανόνες εποπτείας που θεωρούνται από τη
Εποπτική Αρχή ως τουλάχιστον το ίδιο αυστηροί με
αυτούς που έχουν θεσπιστεί από τον Κοινοτικό
νόμο, ή
• έχουν εκδοθεί από άλλους οργανισμούς που
ανήκουν σε κατηγορίες εγκεκριμένες από τη
Ρυθμιστική Αρχή, εφόσον οι επενδύσεις σε τέτοιους
τίτλους υπόκεινται σε ανάλογη προστασία των
επενδυτών όπως αυτή της πρώτης, δεύτερης και
τρίτης παραγράφου και εφόσον ο εκδότης είναι μία
εταιρεία το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της
οποίας ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον δέκα
εκατομμύρια Ευρώ (10.000.000 EUR) και η οποία
παρουσιάζει και δημοσιεύει τις οικονομικές της
εκθέσεις σε συμμόρφωση με την οδηγία
2013/34/ΕΕ και είναι ένας οργανισμός που ανήκει
σε έναν όμιλο εταιρειών όπου περιλαμβάνονται μία
ή περισσότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο
εταιρείες, επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση του
ομίλου ή είναι ένας οργανισμός, ο οποίος
επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων με έκδοση μετοχών ή ομολόγων που
επωφελούνται από ένα τραπεζικό όριο ρευστότητας.
Επίσης, η επενδυτική πολιτική ενός Υπο-Κεφαλαίου
μπορεί να αναπαράγει τη σύνθεση ενός δείκτη τίτλων ή
χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008.
Ωστόσο, κάθε Υπο-Κεφάλαιο:
(1) Δε θα επενδύει πάνω από το 10% του ενεργητικού του
σε Κινητές Αξίες ή Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων
διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται πιο πάνω
στο Α.
(2) Δε θα αποκτήσει πολύτιμα μέταλλα ή πιστοποιητικά
που θα τα αντιπροσωπεύουν.
(3) Μπορεί να κατέχει ρευστά στοιχεία σε επικουρική
βάση,
(4) Μπορεί να δανείζεται έως και το 10% του ενεργητικού
του, με την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός αυτός γίνεται
σε προσωρινή βάση. Οι παράπλευροι διακανονισμοί
αναφορικά με την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης ή
την αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών
προθεσμιακών συμβάσεων ή συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης δε θεωρούνται «δανεισμοί» στα πλαίσια
αυτής της απαγόρευσης.
(5) Μπορεί να αποκτά συνάλλαγμα μέσω
τριγωνικού δανείου.
Γ. Επενδυτικοί περιορισμοί:
(α) Κανόνες Διαφοροποίησης Κινδύνου
Για τους σκοπούς υπολογισμού των περιορισμών που
περιγράφονται στα (1) έως (5), (8), (9), (13) και (14)

κατωτέρω, οι εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο
Εταιριών θεωρούνται ως μεμονωμένοι εκδότες.
Στο βαθμό που ένας εκδότης είναι νομικό πρόσωπο με
πολλαπλά
υπο-κεφάλαια όπου το ενεργητικό ενός τμήματος
προορίζεται αποκλειστικά για τους επενδυτές του υποκεφαλαίου και για τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις
απορρέουν σε σχέση με τη δημιουργία, λειτουργία ή
ρευστοποίηση του υπο-κεφαλαίου αυτού, κάθε υποκεφάλαιο θα θεωρείται ως ξεχωριστός εκδότης για το
σκοπό της εφαρμογής των κανόνων διαφοροποίησης
κινδύνων που ορίζονται στα (1) έως (5), (7) έως (9) και
(12) έως (14) κατωτέρω.
Κινητές αξίες και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων
(1) Κανένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να αγοράσει
επιπλέον κινητές αξίες και μέσα διαχείρισης
διαθεσίμων οποιουδήποτε εκδότη εάν:
(i) κατά την αγορά, περισσότερο από το 10% του
ενεργητικού του αποτελείται από Κινητές Αξίες ή
Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων ενός μεμονωμένου
εκδότη ή
(ii) η συνολική αξία όλων των Κινητών Αξιών και
Μέσων Διαχείρισης Διαθεσίμων των εκδοτών
στον καθένα εκ των οποίων επενδύει περισσότερο
από το 5% του ενεργητικού του ξεπερνά το 40%
της αξίας του ενεργητικού του. Ο περιορισμός
αυτός δεν ισχύει για καταθέσεις και συναλλαγές
σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που έχουν
πραγματοποιηθεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
τα οποία υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία.
(2) Ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αθροιστική
βάση έως και το 20% του ενεργητικού του σε κινητές
αξίες και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που εκδίδονται
από τον ίδιο Όμιλο Εταιριών.
(3) Το όριο του 10% που ορίζεται πιο πάνω στο εδάφιο
(1)(i) αυξάνεται σε 35% αναφορικά με κινητές αξίες
και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που εκδίδονται ή για
τα οποία παρέχεται εγγύηση από ένα κράτος μέλος
(της ΕΕ), από τις τοπικές αρχές του, από οποιοδήποτε
άλλο κράτος ή από ένα δημόσιο διεθνή οργανισμό
στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη
(της ΕΕ).
(4) Το όριο του 10% που τίθεται ανωτέρω υπό το 1(i)
αυξάνεται σε ανώτατο όριο κατά 25% για ορισμένους
χρεωστικούς τίτλους, εφόσον αυτοί εκδίδονται από
πιστωτικό οργανισμό που έχει την επίσημη έδρα του
σε κράτος μέλος και ο οποίος υπόκειται, δια νόμου, σε
ειδικό εποπτικό έλεγχο που έχει σκοπό να
προστατεύσει τους κατόχους των χρεωστικών τίτλων.
Για τους σκοπούς του παρόντος δελτίου, «αποδεκτοί
χρεωστικοί τίτλοι» είναι τίτλοι τα έσοδα των οποίων
επενδύονται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο σε
ενεργητικό που παρέχει απόδοση η οποία θα καλύπτει
την εξυπηρέτηση του χρέους μέχρι την ημερομηνία
λήξης των τίτλων και η οποία θα εφαρμόζεται κατά
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προτεραιότητα στην πληρωμή του βασικού κεφαλαίου
και του τόκου σε περίπτωση που ο εκδότης αθετεί τις
υποχρεώσεις του. Στο βαθμό που ένα Υπο-Κεφάλαιο
επενδύει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του
σε αποδεκτούς χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται
από έναν τέτοιο εκδότη, η συνολική αξία των
επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 80% του
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου.
(5) Οι τίτλοι που αναφέρονται πιο πάνω στα εδάφια (3)
και (4) δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στους
υπολογισμούς του ανώτατου ορίου του 40% που
ορίζεται πιο πάνω στο εδάφιο (1) (ii).
(6) Παρά τα ανώτατα όρια που ορίζονται ανωτέρω, κάθε
Υπο-Κεφάλαιο έχει το δικαίωμα να επενδύσει,
σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνων, έως
και το 100% του ενεργητικού του σε Κινητές Αξίες
και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων που εκδίδονται ή
για τα οποία εγγυάται (i) ένα Κράτος Μέλος, οι
τοπικές αρχές του ή ένας δημόσιος διεθνής οργανισμός
που έχει ως μέλη ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, (ii)
κάθε κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») ή κάθε χώρα
μέλος των G-20 ή (iii) η Σιγκαπούρη ή το Χονγκ
Κονγκ υπό την προϋπόθεση ότι (i) οι τίτλοι αυτοί είναι
μέρος τουλάχιστον έξι διαφορετικών εκδόσεων και (ii)
οι τίτλοι μια τέτοιας έκδοσης δεν συνιστούν πάνω από
το 30% του συνολικού ενεργητικού του εν λόγω ΥποΚεφαλαίου.
(7) Με επιφύλαξη των ορίων που τίθενται πιο κάτω στην
ενότητα (β) Περιορισμοί στον Έλεγχο, τα όρια που
τίθενται στο (1) αυξάνονται στο ανώτατο όριο του
20% για επενδύσεις σε μετοχές ή/και χρεωστικούς
τίτλους που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισμό όταν
στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Υπο-Κεφαλαίου
είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του δείκτη
συγκεκριμένων μετοχών ή χρεωστικών τίτλων που
αναγνωρίζονται από την Εποπτική Αρχή, με βάση τα
ακόλουθα:
• η σύνθεση του δείκτη να είναι επαρκώς
διαφοροποιημένη,
• ο δείκτης να αποτελεί έναν επαρκή δείκτη
αναφοράς για την αγορά στην οποία αναφέρεται,
• να τηρούνται οι δέουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.
Το όριο του 20% αυξάνεται σε 35%, όπου αυτό
δικαιολογείται αποδεδειγμένα από εξαιρετικές
συνθήκες στην αγορά και ιδιαίτερα σε Οργανωμένες
Αγορές, όπου ορισμένες Κινητές Αξίες ή Μέσα
Διαχείρισης Διαθεσίμων κυριαρχούν, υπό την
προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επένδυση μέχρι και αυτό
το όριο του 35% επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.
Τραπεζικές καταθέσεις
(8) Ένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει
περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό.
Χρηματοπιστωτικά παράγωγα

(9) Ο κίνδυνος έκθεσης σε αντισυμβαλλόμενο μιας
συναλλαγής εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του
Υπο-Κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ένα
πιστωτικό ίδρυμα από εκείνα που αναφέρονται στο Α
(6) πιο πάνω ή το 5% του ενεργητικού του σε κάθε
άλλη περίπτωση.
(10) Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα θα
γίνονται μόνο εντός των ορίων που ορίζονται στα (2),
(5) και (14) και με την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο
υποκείμενο ενεργητικό δεν ξεπερνά στο σύνολό της
τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα (1) έως (5), (8),
(9), (13) και (14). Όταν ένα Υπο-Κεφάλαιο επενδύει
σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που
συνδέονται με ορισμένο χρηματιστηριακό δείκτη, οι
επενδύσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να
συμμορφώνονται προς τα όρια που ορίζονται στα (1)
έως (5), (8), (9), (13) και (14).
(11) Όταν μία Κινητή Αξία ή Μέσο Διαχείρισης
Διαθεσίμων περιέχει ένα παράγωγο μέσο, αυτό το
τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των (Γ) (α) (10) και
(Δ) κατωτέρω, καθώς και με τον κίνδυνο έκθεσης και
τις απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Μονάδες αμοιβαίων κεφαλαίου ανοικτού τύπου
(12) Κανένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει
περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε
Μερίδια μίας μόνο UCITS (ΟΣΕΚΑ) ή άλλης UCI
(ΟΣΕ), εκτός και εάν ενεργεί ως Feeder σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κεφαλαίου 9 του Νόμου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο που ενεργεί ως Feeder θα
επενδύει τουλάχιστον το 85% του ενεργητικού του σε
μερίδια ή μονάδες του Master του.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο που ενεργεί ως Master δεν
μπορεί να είναι και Feeder, ούτε να κατέχει μερίδια ή
μονάδες σε ένα Feeder.
Για το σκοπό της εφαρμογής αυτών των επενδυτικών
ορίων, κάθε υπο-κεφάλαιο ενός ΟΣΕ πολλαπλών υποκεφαλαίων, υπό την έννοια του Άρθρου 181 του
Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, θα πρέπει να
θεωρείται ως ξεχωριστός εκδότης, υπό την
προϋπόθεση ότι η αρχή του διαχωρισμού των
υποχρεώσεων των διαφόρων υπο-κεφαλαίων σε
σχέση με τρίτα μέρη διασφαλίζεται. Επενδύσεις σε
μονάδες ΟΣΕ πέραν των ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει στο
σύνολό τους να υπερβαίνουν το 30% του ενεργητικού
κάθε Υπο-Κεφαλαίου.
Όταν ένα Υπο-Κεφάλαιο έχει αποκτήσει μονάδες
ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ, το ενεργητικό του
αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ δεν πρέπει να
συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που
ορίζονται στα σημεία (1), (5), (8), (9), (13) και (14)
ανωτέρω.
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Όταν ένα Υπο-Κεφάλαιο επενδύει σε μονάδες άλλων
ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ που διαχειρίζεται
απευθείας ή μέσω αντιπροσώπευσης η ίδια Εταιρεία
Διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία με την
οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται μέσω κοινής
διαχείρισης ή ελέγχου ή σημαντικής άμεσης ή
έμμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, η
Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη Εταιρεία δεν μπορούν
να χρεώσουν προμήθειες συμμετοχής ή εξαγοράς
λόγω της επένδυσης του Υπο-Κεφαλαίου σε μονάδες
άλλου ΟΣΕΚΑ ή/και ΟΣΕ.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο που επενδύει ένα σημαντικό
μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και
άλλους ΟΣΕ θα αναφέρει στα έγγραφα διάθεσης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου το μέγιστο επίπεδο των
προμηθειών διαχείρισης που μπορεί να χρεωθούν στο
ίδιο το Υπο-Κεφάλαιο και σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και
άλλους ΟΣΕ στους οποίους σκοπεύει να επενδύσει.
Στην ετήσια έκθεσή του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
αναφέρει τη μέγιστη αναλογία προμηθειών
διαχείρισης που χρεώνονται στο ίδιο το ΥποΚεφάλαιο και στους ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους ΟΣΕ,
στους οποίους επενδύει.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να κάνει εγγραφή, να
αποκτά ή/και να κατέχει
Μονάδες προς έκδοση ή που έχουν εκδοθεί από ένα ή
περισσότερα
Υπο-Κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την
προϋπόθεση ότι:
• Τα Υπο-Κεφάλαια στόχοι δεν επενδύουν με τη
σειρά τους στο Υπο-Κεφάλαιο που έχει επενδυθεί
σε αυτά τα Υπο-Κεφάλαια στόχους,
• Όχι πάνω από το 10% του ενεργητικού των ΥποΚεφαλαίων στόχος των οποίων η απόκτηση
εξετάζεται μπορεί να επενδυθεί συνολικά σε
Μονάδες άλλων Υπο-Κεφαλαίων στόχος. και
• σε κάθε περίπτωση και για όσο αυτά τα Μερίδια
κατέχονται από το Κεφάλαιο, η αξία τους δε θα
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του
καθαρού ενεργητικού του Κεφαλαίου για τους
σκοπούς της εξακρίβωσης του ελάχιστου ορίου του
καθαρού ενεργητικού που επιβάλλεται από τον
Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Συνδυασμένα όρια
(13) Παρά τα μεμονωμένα όρια που ορίζονται στα σημεία
(1), (8) και (9) ανωτέρω, ένα Υπο-Κεφάλαιο δε θα
συνδυάζει, όπου κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην
επένδυση πάνω από το 20% του ενεργητικού του σε
ένα μόνο οργανισμό, οποιαδήποτε από τα παρακάτω:
• επενδύσεις σε Κινητές Αξίες ή Μέσα Διαχείρισης
Διαθεσίμων που εκδίδονται από αυτόν τον
οργανισμό,
• καταθέσεις που γίνονται σε αυτόν τον οργανισμό
ή/και

• έκθεση σε κίνδυνο που είναι αποτέλεσμα
συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που αναλαμβάνονται από αυτόν τον οργανισμό,
(14) Τα όρια που ορίζονται στα (1), (3), (4), (8), (9) και
(13) ανωτέρω μπορεί να μην συνδυάζονται και
συνεπώς οι επενδύσεις σε Κινητές Αξίες ή Μέσα
Διαχείρισης Διαθεσίμων που εκδίδονται από τον ίδιο
οργανισμό, σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα που
γίνονται από τον οργανισμό αυτό και εκτελούνται
σύμφωνα με τα (1), (3), (4), (8), (9) και (13) ανωτέρω
δεν μπορούν να ξεπερνάνε στο σύνολό τους το 35%
του ενεργητικού κάθε Υπο-Κεφαλαίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
(β) Περιορισμοί στον έλεγχο
(15) Αναφορικά με όλους τους ΟΣΕΚΑ που βρίσκονται
υπό τη διαχείρισή της, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν
μπορεί να αποκτά μερίδια με δικαίωμα ψήφου μέχρι
το σημείο που μπορεί συνολικά να επηρεάσει υλικά
τη διαχείριση του εκδότη.
(16) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως σύνολο δεν μπορεί να
αποκτήσει
(i) περισσότερο από το 10% των Μονάδων χωρίς
δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα οποιουδήποτε
εκδότη, (ii) περισσότερο από το 10% των χρεωστικών
τίτλων σε εκκρεμότητα οποιουδήποτε εκδότη, (iii)
περισσότερο από το 10% των Μέσων Διαχείρισης
Διαθεσίμων οποιουδήποτε εκδότη, ή (iv) περισσότερο
από το 25% των μετοχών/ Μονάδων σε εκκρεμότητα
του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή/και ΟΣΕ.
Τα όρια που ορίζονται στα (ii) έως (iv) μπορεί να μη
ληφθούν υπόψη κατά την στιγμή απόκτησης εάν κατά το
χρόνο αυτό, το μικτό ποσό των χρεωστικών τίτλων ή των
Μέσων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή το καθαρό ποσό των
μέσων που εκδόθηκαν δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Τα όρια που ορίζονται ανωτέρω υπό των (15) και (16) δεν
ισχύουν αναφορικά με:
• Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων
που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από ένα κράτος
μέλος ή τις τοπικές αρχές του,
• κινητές αξίες και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων
που έχουν εκδοθεί ή για τα οποία εγγυάται
οποιοδήποτε άλλο κράτος
• Κινητές Αξίες και Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων
που έχουν εκδοθεί από ένα δημόσιο διεθνή
οργανισμό, στον οποίο ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη είναι μέλη,
• μερίδια στο κεφάλαιο μίας Εταιρείας που έχει
συσταθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός Άλλου Κράτους, με την
προϋπόθεση ότι (i) η Εταιρεία αυτή επενδύει το
ενεργητικό της πρωταρχικά σε τίτλους που
εκδίδονται από εκδότες που έχουν την επίσημη
έδρα τους στο κράτος αυτό,
(ii) σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού
η συμμετοχή του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου
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•

•

στο μετοχικό κεφάλαιο μίας τέτοιας Εταιρείας
αποτελεί το μοναδικό δυνατό τρόπο αγοράς
τίτλων από εκδότες του κράτους αυτού και (iii) η
Εταιρεία αυτή τηρεί στην επενδυτική της
πολιτική τους περιορισμούς που ορίζονται υπό το
Γ, στοιχεία (1) έως (5), (8), (9) και (12) έως (16)
και
μερίδια που κρατούνται από ένα ή περισσότερα
Υπο-Κεφάλαια στο κεφάλαιο θυγατρικών
εταιριών που αποκλειστικά προς το συμφέρον
τους έχουν την ευθύνη για τα θέματα διαχείρισης,
παροχής συμβουλών ή μάρκετινγκ στη χώρα
όπου βρίσκεται η θυγατρική, όσον αφορά στην
εξαγορά Μονάδων μετά από αίτηση των
Κατόχων Μονάδων, αποκλειστικά για δικό τους
λογαριασμό.
Μερίδια ή μονάδες ενός Master που βρίσκονται
στην κατοχή ενός Υπο-Κεφαλαίου που ενεργεί
ως Feeder σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 του
Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Δ. Συνολική Έκθεση:
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο θα διασφαλίζει ότι η συνολική
έκθεσή του σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα δεν θα
υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου
του.
Η έκθεση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο
αντισυμβαλλόμενου, τις αναμενόμενες εξελίξεις στην
αγορά και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των
θέσεων.
Ε. Πρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί:
(1) Κανένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να αποκτήσει
εμπορεύματα ή πολύτιμα μέταλλα ή πιστοποιητικά
που αντιπροσωπεύουν αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι
οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, χρηματοοικονομικά
μέσα, δείκτες σε Μεταβιβάσιμους Τίτλους, καθώς και
σε προθεσμιακές συμβάσεις, option και swap σε ξένα
νομίσματα, χρηματοοικονομικά μέσα, δείκτες σε
Μεταβιβάσιμους Τίτλους δε θεωρούνται ως
συναλλαγές σε εμπορεύματα για τους σκοπούς αυτού
του περιορισμού.
(2) Κανένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει σε
ακίνητη περιουσία ή σε option ή δικαίωμα σε αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις μπορεί να
γίνονται σε τίτλους διασφαλισμένους από ακίνητη
περιουσία ή που έχουν συμφέροντα σε αυτήν ή που
έχουν εκδοθεί από εταιρίες που επενδύουν σε ακίνητη
περιουσία ή έχουν συμφέροντα σε αυτήν.
(3) Ένα Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια ή
εγγυήσεις προς όφελος ενός τρίτου μέρους, δεδομένου
ότι ο περιορισμός αυτός δε θα εμποδίζει το ΥποΚεφάλαιο να επενδύει σε Κινητές Αξίες, Μέσα
Διαχείρισης Διαθεσίμων ή άλλα χρηματοπιστωτικά
μέσα, όπως αναφέρεται υπό το Α, στοιχεία (5), (7) και

(8) και δε θα αποτρέπει το δανεισμό τίτλων σύμφωνα
με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς
(όπως περιγράφεται περαιτέρω στο «Δανεισμό
Τίτλων» παρακάτω).
(4) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα προβαίνει σε
ακάλυπτες πωλήσεις Κινητών Αξιών, Μέσων
Διαχείρισης Διαθεσίμων ή άλλων χρηματοπιστωτικών
μέσων ως παρατίθενται στην ενότητα Α, εδάφια (5),
(7) και (8).
ΣΤ. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης πρόβλεψης
περιλαμβάνεται στο παρόν δελτίο:
(1) Τα όρια που προβλέπονται πιο πάνω ενδέχεται να μη
λαμβάνονται υπόψη από κάθε Υπο-Κεφάλαιο όταν εξασκεί
τα δικαιώματα συμμετοχής σχετικά με Κινητές Αξίες και
Μέσα Διαχείρισης διαθεσίμων στο χαρτοφυλάκιο του κάθε
Υπο-Κεφαλαίου.
(2) Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων αυτών για λόγους εκτός
του εύλογου ελέγχου του Υπο-Κεφαλαίου, ή ως απόρροια
της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής, κάθε ΥποΚεφάλαιο πρέπει να επιδιώξει κατά προτεραιότητα να
ρυθμίσει την κατάσταση στα πλαίσια των συναλλαγών
πώλησης που πραγματοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη τα
συμφέροντα των Κατόχων Μονάδων της.
Η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει
πρόσθετους επενδυτικούς περιορισμούς μέχρι το σημείο
που οι περιορισμοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τη
συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς χωρών όπου
οι μονάδες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προσφέρονται ή
πωλούνται.
16.2. Συμφωνίες ανταλλαγής και τεχνικές αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές
και μέσα που σχετίζονται με Κινητές Αξίες και άλλα
χρηματοοικονομικά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού
για τους σκοπούς της αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, της διαχείρισης της διάρκειας και για
σκοπούς μόχλευσης, καθώς και για επενδυτικούς σκοπούς,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που παρατίθενται στο
16.1. «Επενδυτικοί Περιορισμοί».
Σε καμία περίπτωση οι ενέργειες αυτές δε θα οδηγούν το
Υπο-Κεφάλαιο σε παρέκκλιση από τους επενδυτικούς
στόχους και τα προφίλ κινδύνου του, όπως ορίζονται στην
ενότητα «Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτικές» στα έγγραφα
διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εκτός από τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο
παρόν δελτίο, για συγκεκριμένα Υπο-Κεφάλαια που θα
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Διαχείρισης από καιρό σε καιρό και θα αναφέρονται στα
έγγραφα πώλησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το συνολικό
ποσό (δηλ. το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων και των
πριμ που καταβάλλονται αναφορικά με τέτοιες
συναλλαγές) που διατηρείται σε παράγωγα για τους
σκοπούς της κάλυψης κινδύνου, της διάρκειας ή της
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αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και
για επενδυτικούς σκοπούς (με την εξαίρεση ότι τα ποσά
που επενδύονται σε νομισματικές προθεσμιακές πράξεις
και νομισματικά swap για κάλυψη εξαιρούνται από τον
υπολογισμό αυτό) δε θα ξεπερνά ποτέ το 40% της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού για το αντίστοιχο ΥποΚεφάλαιο.
(Α) Συμφωνίες ανταλλαγής
Μερικά Υπο-Κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ενδέχεται να συνάπτουν συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνων
αθέτησης (CDS). Η Συμφωνία Ανταλλαγής Κινδύνων
Αθέτησης είναι ένα διμερές χρηματοοικονομικό συμβόλαιο
στο οποίο ο ένας αντισυμβαλλόμενος (ο αγοραστής
προστασίας) πληρώνει μία περιοδική αμοιβή έναντι μίας
πληρωμής ασφαλείας από τον πωλητή προστασίας, ύστερα
από ένα πιστωτικό γεγονός ενός εκδότη αναφοράς. Ο
αγοραστής προστασίας αποκτά το δικαίωμα να πουλήσει
ένα συγκεκριμένο ομόλογο ή άλλες καθορισμένες
υποχρεώσεις αναφοράς που εκδίδονται από τον εκδότη
αναφοράς για την ονομαστική του αξία ή το δικαίωμα να
λάβει τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της
τιμής αγοράς του συγκεκριμένου ομολόγου ή άλλων
καθορισμένων υποχρεώσεων αναφοράς που εκδίδονται
όταν προκύπτει πιστωτικό γεγονός. Ένα πιστωτικό γεγονός
συνήθως ορίζεται ως πτώχευση, αφερεγγυότητα,
αναγκαστική διαχείριση, ουσιώδης δυσμενής
αναδιάρθρωση χρέους ή μη καταβολή ληξιπρόθεσμων
πληρωμών.
Υπό την προϋπόθεση ότι είναι προς το αποκλειστικό του
συμφέρον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πωλήσει
προστασία υπό τη μορφή Συμφωνιών Ανταλλαγής
Κινδύνων Αθέτησης (μεμονωμένα η «Συναλλαγή Πώλησης
Συμφωνίας Ανταλλαγής Κινδύνων Αθέτησης», συλλογικά
οι «Συναλλαγές Πώλησης Συμφωνιών Ανταλλαγής
Κινδύνων Αθέτησης») για την απόκτηση συγκεκριμένης
πιστωτικής έκθεσης.
Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι προς το αποκλειστικό του συμφέρον,
να αγοράσει προστασία υπό τη μορφή Swap Πιστωτικού
Κινδύνου (μεμονωμένα η «Συναλλαγή Πώλησης
Συμφωνίας Ανταλλαγής Κινδύνων Αθέτησης», συλλογικά
οι «Συναλλαγές Πώλησης Συμφωνιών Ανταλλαγής
Κινδύνων Αθέτησης») χωρίς να κατέχει το υποκείμενο
ενεργητικό.
Αυτές οι συναλλαγές swap πρέπει να πραγματοποιούνται
με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς πρώτης τάξης με
ειδίκευση σε αυτόν τον τύπο συναλλαγών και να
εκτελούνται βάσει πρότυπων εγγράφων, όπως η Κύρια
Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής
και Παραγώγων (ISDA).
Επίσης, κάθε Υπο-Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
πρέπει να διασφαλίζει ότι θα εγγυάται την επαρκή μόνιμη
κάλυψη των δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις Συμφωνίες
Ανταλλαγής Κινδύνων Αθέτησης και πρέπει πάντοτε να

βρίσκεται σε θέση να ικανοποιεί τα αιτήματα εξαγοράς των
επενδυτών.
Ορισμένα Υπο-Κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ενδέχεται να συνάπτουν άλλα είδη συμφωνιών ανταλλαγής
όπως συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης,
επιτοκίων, επί δικαιωμάτων προαίρεσης και συνδεόμενων
με τον πληθωρισμό με αντισυμβαλλόμενους που
αξιολογούνται δεόντως και επιλέγονται από την Εταιρεία
Διαχείρισης και είναι πρώτης τάξης ιδρύματα τα οποία
υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας και ανήκουν
στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τη Εποπτική Αρχή.
(Β) Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να εφαρμόζει τεχνικές
αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχουν σχέση
με κινητές αξίες και μέσα διαχείρισης διαθεσίμων (υπό την
έννοια και τις συνθήκες που ορίζονται στους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς και εγκυκλίους της CSSF που
εκδίδονται κατά καιρούς, συγκεκριμένα αλλά εντελώς
ενδεικτικά στις εγκυκλίους 08/356 και 14/592 της CSSF,
στις κατευθυντήριες οδηγίες 2014/937 της ΕΑΚΑΑ και
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2365),
συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού τίτλων
και των συμφωνιών επαναγοράς και αντίστροφης
επαναγοράς, όπου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του
Υπο-Κεφαλαίου και συνάδει με τον επενδυτικό στόχο του
και το προφίλ επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι ισχύοντες νομικοί και ρυθμιστικοί κανόνες.
Οι εγκεκριμένοι αντισυμβαλλόμενοι σε σχέση με τις
τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να
εξειδικεύονται σε συναφή είδη συναλλαγών και είναι είτε
πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε ένα Κράτος Μέλος είτε
εταιρείες επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
στο πλαίσιο της Οδηγίας MiFID ή μιας αντίστοιχης δέσμης
κανόνων και υπόκεινται στους κανόνες προληπτικής
εποπτείας, με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
τουλάχιστον ΒΒΒ- ή ισοδύναμη αυτής.
(α) Δανεισμός τίτλων
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει συναλλαγές
δανεισμού τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες:
(i) Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να δανείζει ή να δανείζεται
τίτλους μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος που
έχει αναπτυχθεί από ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα
εκκαθάρισης τίτλων μέσω ενός προγράμματος
δανεισμού αναπτυγμένου από ένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα ή μέσω ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
πρώτης κατηγορίας κατά τα προαναφερθέντα.
(ii) Στο πλαίσιο των συναλλαγών δανειοδοσίας, το ΥποΚεφάλαιο πρέπει να λαμβάνει εγγύηση η αξία της
οποίας καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης δανεισμού
πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90% της αξίας
των δανεισθέντων τίτλων.
(iii) Το Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να διασφαλίζει ότι ο όγκος
των συναλλαγών δανεισμού τίτλων διατηρείται στο
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κατάλληλο επίπεδο ή ότι δικαιούται πάντοτε να
ζητήσει την επιστροφή των δανεισθέντων τίτλων με
τρόπο τέτοιο που να το διευκολύνει να πληροί τις
υποχρεώσεις εξαγοράς που έχει και ότι οι συναλλαγές
αυτές δε θέτουν σε κίνδυνο τη διαχείριση του
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου σύμφωνα με την
επενδυτική του πολιτική.
(iv) Το Υπο-Κεφάλαιο θα διασφαλίζει ότι μπορεί να
ανακαλεί οποτεδήποτε οποιονδήποτε τίτλο που έχει
δανείσει ή να λύει οποιαδήποτε σύμβαση δανεισμού
τίτλου που έχει συνάψει.
(v) Απαγορεύεται η διάθεση των τίτλων που δανείζεται
το Υπο-Κεφάλαιο καθ'όλο το διάστημα που τους
κατέχει, εκτός αν καλύπτονται από έναν επαρκή
αριθμό χρηματοπιστωτικών παραγώγων που
επιτρέπουν στο Υπο-Κεφάλαιο να επιστρέψει τους
δανεισθέντες τίτλους κατά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
(vi) Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να δανείζεται τίτλους για
τη διευθέτηση μίας συναλλαγής πώλησης υπό τις
ακόλουθες συνθήκες: (α) κατά τη διάρκεια μίας
περιόδου όπου οι τίτλοι έχουν αποσταλεί για
επανεγγραφή, (β) όταν οι τίτλοι έχουν δανεισθεί και
δεν έχουν επιστραφεί εγκαίρως, (γ) για την αποφυγή
μίας αποτυχημένης προσπάθειας διευθέτησης όταν ο
Θεματοφύλακας δεν έχει κάνει την παράδοση και (δ)
ως τεχνική για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση
παράδοσης των τίτλων που είναι αντικείμενο
συμφωνιών επαναγοράς όταν ο αντισυμβαλλόμενος
ασκεί το δικαίωμά του για επαναγορά των τίτλων, στο
βαθμό που οι τίτλοι αυτοί έχουν προηγουμένως
πωληθεί από το Υπο-Κεφάλαιο.
(Β) Συναλλαγές Αντίστροφης Επαναγοράς και Επαναγοράς
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο μπορεί, σε συμπληρωματική ή σε
κύρια βάση, όπως ορίζεται στην περιγραφή της
επενδυτικής πολιτικής του που παρατίθεται στα έγγραφα
διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να προχωρήσει σε
συναλλαγές συμφωνιών αντίστροφης επαναγοράς και
επαναγοράς που περιλαμβάνουν μια προθεσμιακή
συναλλαγή κατά τη λήξη της οποίας:
(i) Ο πωλητής (αντισυμβαλλόμενος) έχει την υποχρέωση
να επαναγοράσει το στοιχείο ενεργητικού που
πωλήθηκε και το Υπο-Κεφάλαιο έχει την υποχρέωση
να επιστρέψει το στοιχείο ενεργητικού που έλαβε
βάσει της συναλλαγής. Οι τίτλοι που μπορεί να
αγοραστούν σε συμφωνίες αντίστροφης επαναγοράς
περιορίζονται σε εκείνους που αναφέρονται στην
Εγκύκλιο CSSF 08/356 της Εποπτικής Αρχής με
ημερομηνία 4 Ιουνίου 2008 και πρέπει να
συμμορφώνονται με την σχετική επενδυτική πολιτική
του Υπο-Κεφαλαίου ή
(ii) Το Υπο-Κεφάλαιο έχει την υποχρέωση να
επαναγοράσει το στοιχείο ενεργητικού που πωλήθηκε
και ο αγοραστής (ο αντισυμβαλλόμενος) έχει την

υποχρέωση να επιστρέψει το στοιχείο που έλαβε βάσει
της συναλλαγής.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να διασφαλίζει ότι η αξία των
συναλλαγών αντίστροφης επαναγοράς ή επαναγοράς
παραμένει σε επίπεδο τέτοιο ώστε να βρίσκεται σε θέση
ανά πάσα στιγμή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εξαγοράς
που έχει απέναντι στους Κατόχους Μονάδων του.
Ένα Υπο-Κεφάλαιο που πραγματοποιεί μια συναλλαγή
αντίστροφης επαναγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί
οποτεδήποτε να ανακαλέσει ολόκληρο το ποσό των
μετρητών ή να λύσει τη σύμβαση αντίστροφης
επαναγοράς.fn
Ένα Υπο-Κεφάλαιο που προχωρά σε συναλλαγή
συμφωνίας επαναγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί
ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τους τίτλους που
αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας επαναγοράς ή να
καταγγείλει τη συμφωνία επαναγοράς την οποία σύναψε.
Οι συμφωνίες επαναγοράς και αντίστροφης επαναγοράς
καθορισμένης διάρκειας που δεν υπερβαίνουν τις επτά
ημέρες θα θεωρούνται ως διακανονισμοί με όρους που
επιτρέπουν την ανάκληση ενεργητικού, οποτεδήποτε, από
το Υπο-Κεφάλαιο.
(Γ) Διαχείριση εγγύησηςfn
Η έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου που προκύπτει
από τις συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά
χρηματοπιστωτικά παράγωγα και τεχνικές αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου θα εξετάζεται συνδυαστικά
κατά τον υπολογισμό των ορίων του κινδύνου
αντισυμβαλλόμενου που προβλέπονται στο 16.1 Γ. (α) πιο
πάνω.
Όπου ένα Υπο-Κεφάλαιο προχωρά σε συναλλαγές σε
εξωχρηματιστηριακά χρηματοπιστωτικά παράγωγα και
τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όλες οι
εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της
έκθεσης στον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου θα
συμμορφώνονται πάντοτε με τα εξής κριτήρια:
α) Κάθε εγγύηση που λαμβάνεται εκτός μετρητών θα
είναι ρευστοποιήσιμη σε μεγάλο βαθμό και θα
διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή
μηχανισμό διαπραγμάτευσης με διαφανείς διαδικασίες
αποτίμησης προκειμένου να μπορεί να πωληθεί
γρήγορα σε τιμή που πλησιάζει την προ πώλησης
αποτίμησή του. Επίσης, οι εγγυήσεις που λαμβάνονται
θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 16.1 Γ. (β)
πιο πάνω.
β) Η εγγύηση που λαμβάνεται θα αποτιμάται σύμφωνα
με τους κανόνες του Άρθρου 17.4 του παρόντος
τουλάχιστον σε καθημερινή βάση. Τα στοιχεία
ενεργητικού που παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα
τιμών δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ως εγγύηση εκτός
εάν προβλέπεται σχετικό συντηρητικό «κούρεμα».
γ) Η εγγύηση που λαμβάνεται θα είναι υψηλής
ποιότητας.
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δ)

Η εγγύηση που λαμβάνεται θα εκδίδεται από έναν
οργανισμό ανεξάρτητο από τον αντισυμβαλλόμενο και
δεν θα πρέπει να συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις
επιδόσεις του αντισυμβαλλόμενου.
ε) Η εγγύηση θα είναι επαρκώς διαφοροποιημένη σε
επίπεδο χωρών, αγορών και εκδοτών. Το κριτήριο της
επαρκούς διαφοροποίησης αναφορικά με τη
συγκέντρωση εκδοτών θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν
το Υπο-Κεφάλαιο λάβει από έναν αντισυμβαλλόμενο
των τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου
και των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
χρηματοπιστωτικών παραγώγων ένα καλάθι
εγγυήσεων με μέγιστη έκθεση σε ένα συγκεκριμένο
εκδότη που να ανέρχεται στο 20% της καθαρής αξίας
ενεργητικού του. Όταν ένα Υπο-Κεφάλαιο είναι
εκτεθειμένο σε διαφορετικούς αντισυμβαλλόμενους,
τα διάφορα καλάθια εγγυήσεων θα πρέπει να
αθροίζονται για τον υπολογισμό του ορίου έκθεσης
του 20% σε ένα μεμονωμένο εκδότη. Κατά
παρέκκλιση, ένα Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
διασφαλίζεται πλήρως με διάφορες κινητές αξίες και
μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που εκδίδονται ή για τα
οποία εγγυάται ένα Κράτος Μέλος, μία ή
περισσότερες από τις τοπικές αρχές του, μια τρίτη
χώρα ή ένας δημόσιος διεθνής οργανισμός στον οποίο
ανήκουν ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη. Το εν λόγω
Υπο-Κεφάλαιο θα πρέπει να λαμβάνει τίτλους από
τουλάχιστον έξι διαφορετικές εκδόσεις, αλλά οι τίτλοι
από κάθε μία έκδοση δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε
ποσοστό πάνω από το 30% της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου. Τα Υπο-Κεφάλαια
που σκοπεύουν να διασφαλιστούν πλήρως με αυτούς
τους τίτλους όπως και η ταυτότητα των Κρατών
Μελών, των τρίτων χωρών, των τοπικών αρχών ή των
δημόσιων διεθνών οργανισμών που εκδίδουν ή
εγγυώνται αυτούς τους τίτλους θα αναφέρονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο.
στ) Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλου κυριότητας, η
εγγύηση που λαμβάνεται θα διακρατείται από το
Θεματοφύλακα. Αναφορικά με άλλα είδη
διακανονισμού εγγυήσεων, η εγγύηση μπορεί να
διακρατείται από έναν τρίτο θεματοφύλακα
υποκείμενο στους κανόνες προληπτικής εποπτείας, ο
οποίος δεν θα έχει σχέση με τον πάροχο της εγγύησης.
ζ) Η εγγύηση που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι πλήρως
εκτελεστέα από το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο,
οποτεδήποτε, χωρίς αναφορά στον αντισυμβαλλόμενο
ή χωρίς να απαιτείται η έγκρισή του.
η) Οι εγγυήσεις που δεν λαμβάνονται σε μετρητά δεν
επιτρέπεται να πωληθούν, να επανεπενδυθούν ή να
ενεχυριαστούν.
θ) Οι εγγυήσεις που λαμβάνονται σε μετρητά μπορούν
μόνο:
• να κατατίθενται στους οργανισμούς που
προβλέπονται στο 16.1. Α. (6) πιο πάνω,

• να επενδύονται σε κρατικά ομόλογα υψηλής
ποιότητας,
• να χρησιμοποιούνται για συμφωνίες αντίστροφης
επαναγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες
συνάπτονται με πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται
στους κανόνες προληπτικής εποπτείας και ότι το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε
το πλήρες ποσό των μετρητών σε συγκεντρωτική
βάση,
• να επανεπενδύονται σε βραχυπρόθεσμα αμοιβαία
κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων όπως ορίζονται
στις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για έναν κοινό
ορισμό των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων
διαχείρισης διαθεσίμων».
Η επανεπενδυμένη εγγύηση σε μετρητά θα διαφοροποιείται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφοροποίησης που ισχύουν
για τις μη λαμβανόμενες σε μετρητά εγγυήσεις.
(Δ) Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να εφαρμόζει μία
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που να του δίνει τη
δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί
οποιαδήποτε στιγμή τον κίνδυνο των θέσεων των
χαρτοφυλακίων του, τη χρήση τεχνικών αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση των εγγυήσεων
και τη συνεισφορά τους στο προφίλ συνολικού κινδύνου
κάθε Υπο-Κεφαλαίου.
Όσον αφορά στα χρηματοπιστωτικά μέσα το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο πρέπει να υιοθετήσει μία διαδικασία για την
ακριβή και ανεξάρτητη αποτίμηση της αξίας των
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγών) και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διασφαλίσει
για κάθε Υπο-Κεφάλαιο ότι η συνολική του έκθεση σε
κινδύνους που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά
παράγωγα δε θα ξεπερνά τη συνολική καθαρή αξία του
χαρτοφυλακίου του.
Η συνολική έκθεση σε κινδύνους υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία των υποκείμενων
στοιχείων του ενεργητικού, τον κίνδυνο
αντισυμβαλλόμενου, τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά
και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο
μέτρησης Value at Risk («VaR») (Αξία σε Κίνδυνο) ή/και,
ανάλογα με την περίπτωση, μεθοδολογίες δεσμεύσεων
ανάλογα με τα εν λόγω Υπο-Κεφαλαία, προκειμένου να
υπολογίσει την παγκόσμια έκθεση σε κινδύνους κάθε ΥποΚεφαλαίου και να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω κίνδυνος
έκθεσης σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα δεν
υπερβαίνει τη συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού του εν
λόγω Υπο-Κεφαλαίου.
Κάθε Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σύμφωνα με την
επενδυτική του πολιτική και εντός των ορίων που
ορίζονται στα Άρθρα 16.1 και 16.2 σε χρηματοπιστωτικά
παράγωγα με την προϋπόθεση ότι η έκθεση στα
υποκείμενα στοιχεία δε θα ξεπερνά στο σύνολό της τα
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επενδυτικά όρια που ορίζονται στο Άρθρο 16.1 του
παρόντος δελτίου.
Όταν ένα Υπο-Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με ορισμένο
χρηματιστηριακό δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι
απαραίτητο να συμμορφώνονται προς τα όρια που
ορίζονται στο Άρθρο 16.1. στοιχείο Γ. (α) (1)-(5), (8), (9),
(13) και (14).
Όταν μια Κινητή Αξία ή ένα Μέσο Διαχείρισης
Διαθεσίμων περιέχει ένα παράγωγο μέσο, αυτό το
τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συμμόρφωση
με τα οριζόμενα στο τμήμα αυτό.
(Ε) Τεχνικές Συνδιαχείρισης
Προκειμένου να μειώσει τα λειτουργικά διοικητικά έξοδα
επιτρέποντας παράλληλα μια ευρύτερη διαφοροποίηση των
επενδύσεων, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει
αν όλο το ενεργητικό ενός Υπο-Κεφαλαίου ή μέρος του θα
συνδιαχειρίζεται με το ενεργητικό που ανήκει σε άλλα
Υπο-Κεφάλαια εντός της παρούσας δομής ή/και άλλων
προγραμμάτων συλλογικών επενδύσεων του
Λουξεμβούργου. Στις επόμενες παραγράφους, η φράση
«συνδιαχειριζόμενοι οργανισμοί» αναφέρεται σε κάθε
Αμοιβαίο Κεφάλαιο και σε όλους τους οργανισμούς μαζί
με τους οποίους
ή ανάμεσα στους οποίους θα ισχύουν
συμφωνίες συνδιαχείρισης. Ακόμα, η φράση
«συνδιαχειριζόμενο ενεργητικό» αναφέρεται στο συνολικό
ενεργητικό αυτών των συνδιαχειριζόμενων οργανισμών
και που υπάγονται στις ίδιες συμφωνίες συνδιαχείρισης.
Μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών συνδιαχείρισης, ο
Διαχειριστής Επενδύσεων έχει την ευθύνη λήψης
αποφάσεων σε ενοποιημένη βάση
για τους σχετικούς συνδιαχειριζόμενους οργανισμούς, οι
οποίες θα αφορούν στην επένδυση, αποεπένδυση και
αναπροσαρμογή Χαρτοφυλακίου και θα επηρεάζουν τη
σύνθεση του ενεργητικού κάθε Υπο-κεφαλαίου. Κάθε
συνδιαχειριζόμενη οντότητα θα κατέχει ένα μερίδιο του
συνδιαχειριζόμενου ενεργητικού που θα αντιστοιχεί στο
ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της επί της συνολικής
αξίας του συνδιαχειριζόμενου ενεργητικού. Αυτή η
κατ’αναλογία συμμετοχή πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε
γραμμή επένδυσης που διατηρείται ή αποκτάται υπό το
καθεστώς της συνδιαχείρισης. Σε περίπτωση αποφάσεων
επένδυσης ή/και αποεπένδυσης, αυτές οι αναλογίες δεν
πρέπει να επηρεάζονται, επιπρόσθετες επενδύσεις πρέπει
να διατίθενται στους συνδιαχειριζόμενους οργανισμούς
οδηγώντας στις ίδιες αναλογίες και τα πωλημένα
ενεργητικά πρέπει να επιβάλλονται αναλογικά στο
συνδιαχειριζόμενο ενεργητικό κάθε συνδιαχειριζόμενου
οργανισμού.
Σε περίπτωση νέων συμμετοχών σε έναν από τους
συνδιαχειριζόμενους οργανισμούς, τα προϊόντα
συμμετοχής πρέπει να διατίθενται στους
συνδιαχειριζόμενους οργανισμούς που οδηγούν σε

τροποποιημένες αναλογίες, οι οποίες προκύπτουν λόγω της
αύξησης του καθαρού ενεργητικού του συνδιαχειριζόμενου
οργανισμού που επωφελήθηκε από τις συμμετοχές, και
όλες οι γραμμές επένδυσης πρέπει να τροποποιούνται μέσω
μεταφοράς ενεργητικού από ένα συνδιαχειριζόμενο
οργανισμό σε άλλο προκειμένου να προσαρμοστούν στις
τροποποιημένες αναλογίες. Κατά παρόμοιο τρόπο, σε
περίπτωση εξαγορών σε έναν από τους
συνδιαχειριζόμενους οργανισμούς, τα μετρητά που
αποκτώνται πρέπει να επιβάλλονται στα μετρητά που
κατέχουν οι
συνδιαχειριζόμενοι οργανισμοί σύμφωνα με τις
τροποποιημένες αναλογίες, οι οποίες προκύπτουν από τη
μείωση του καθαρού ενεργητικού του συνδιαχειριζόμενου
οργανισμού που ζημιώθηκε από τις εξαγορές και, στην
περίπτωση αυτή, όλες οι γραμμές επένδυσης πρέπει να
προσαρμόζονται στις τροποποιημένες αναλογίες. Οι
Κάτοχοι Μονάδων πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση
απουσίας ιδιαίτερης δράσης από την πλευρά του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης ή
διορισμένων πρακτόρων αυτού, οι συμφωνίες
συνδιαχείρισης δύνανται να επηρεάσουν τη σύνθεση του
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω γεγονότων
που αποδίδονται σε άλλους συνδιαχειριζόμενους
οργανισμούς συμμετοχής και εξαγοράς.
Επομένως, εφόσον υπάρχει ισότητα ως προς τα υπόλοιπα,
οι συμμετοχές που εισπράττονται
σε έναν οργανισμό με τον οποίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή
ένα Υπο-Κεφάλαιο
υπόκεινται σε συνδιαχείριση θα οδηγούν σε αύξηση του
αποθεματικού σε μετρητά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
Υπο-κεφαλαίου. Αντιστρόφως, εξαγορές που
πραγματοποιούνται σε ένα συνδιαχειριζόμενο οργανισμό
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιοδήποτε Υπο-Κεφαλαίου
θα οδηγούν σε μείωση του αποθεματικού ρευστών του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
του Υπο-Κεφαλαίου αντίστοιχα. Οι εγγραφές
και οι εξαγορές μπορούν ωστόσο να τηρούνται σε
συγκεκριμένο λογαριασμό που ανοίχτηκε για κάθε
συνδιαχειριζόμενη οντότητα εκτός της
συμφωνίας συνδιαχείρισης και από τον οποίο θα πρέπει να
περνούν οι εγγραφές και οι εξαγορές. Η πιθανότητα
διάθεσης ουσιαστικών συμμετοχών και εξαγορών σε
αυτούς τους ειδικούς λογαριασμούς, μαζί με την
πιθανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Διαχείρισης ή των διορισμένων αντιπροσώπων να
αποφασίζουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
σταματάνε τη συμμετοχή του χαρτοφυλακίου στις
συμφωνίες συν-διαχείρισης, επιτρέπουν στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο να αποφεύγει αναπροσαρμογές του εάν οι
συγκεκριμένες αναπροσαρμογές πρόκειται να επηρεάσουν
τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των Κατόχων
Μονάδων του.
Εάν η τροποποίηση της σύνθεσης Χαρτοφυλακίου του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω εξαγορών ή πληρωμών χρεών
και δαπανών που αφορούν σε άλλο συνδιαχειριζόμενο
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οργανισμό (δηλαδή δεν αποδίδονται στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο) είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση των
επενδυτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, τότε το σχετικό ενεργητικό θα εξαιρείται από
τις συμφωνίες συνδιαχείρισης πριν την εφαρμογή της
τροποποίησης προκειμένου μην επηρεαστεί από τις
ακόλουθες προσαρμογές.
Το συνδιαχειριζόμενο ενεργητικό οποιουδήποτε Αμοιβαίου
Κεφαλαίου πρέπει να είναι συνδιαχειριζόμενο μόνο με
ενεργητικά που πρόκειται να επενδυθούν ακολουθώντας
τους ίδιους επενδυτικούς στόχους με αυτούς που
εφαρμόζονται στο συνδιαχειριζόμενο ενεργητικό,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις επένδυσης
είναι πλήρως συμβατές με την επενδυτική πολιτική του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το συνδιαχειριζόμενο ενεργητικό
θα υπόκειται σε συνδιαχείριση μόνο με στοιχεία
ενεργητικού για τα οποία ο Θεματοφύλακας ενεργεί ως
θεματοφύλακας και για να διασφαλίσει ότι ο
Θεματοφύλακας μπορεί, σε σχέση με το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, να εκτελεί πλήρως τις λειτουργίες και τις
ευθύνες του σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου
2010. Ο Θεματοφύλακας θα διατηρεί πάντοτε τα στοιχεία
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρισμένα από
το ενεργητικό άλλων συνδιαχειριζόμενων οντοτήτων και,
επομένως, θα βρίσκεται πάντοτε σε θέση να αναγνωρίζει
τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εφόσον οι συνδιαχειριζόμενοι οργανισμοί ακολουθούν
επενδυτικές πολιτικές που δεν ταυτίζονται αυστηρά με
αυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πιθανότατα η κοινή
πολιτική που εφαρμόζεται να είναι πιο περιοριστική από
αυτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Μία συμφωνία συνδιαχείρισης θα υπογράφεται μεταξύ του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του Θεματοφύλακα, του Φορέα
Διοίκησης και των Διαχειριστών Επενδύσεων, έτσι ώστε
να οριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των
συμβαλλόμενων μερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε
στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση τη λήξη της
συμφωνίας συνδιαχείρισης.
Οι Κάτοχοι Μονάδων πρέπει να επικοινωνούν συνεχώς με
την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να
ενημερώνονται για το ποσοστό του ενεργητικού που
βρίσκεται υπό συνδιαχείριση και για τους οργανισμούς με
τους οποίους υπάρχει συνδιαχείριση τη στιγμή που ρωτούν.
Ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις θα παρουσιάζουν τη
σύνθεση και τα ποσοστά του συνδιαχειριζόμενου
ενεργητικού.

17 Προσδιορισμός Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού ανά Μονάδα
17.1. Συχνότητα Υπολογισμού
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα όπως
καθορίζεται για κάθε κατηγορία και οι τιμές έκδοσης,

μετατροπής και εξαγοράς θα υπολογίζονται τουλάχιστον
δύο φορές το μήνα σε ημερομηνίες που ορίζονται στα
έγγραφα πωλήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (μία
«Ημέρα Αποτίμησης»), με αναγωγή στην αξία του
ενεργητικού που αποδίδεται στην σχετική κατηγορία όπως
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17.4
κατωτέρω. Ο υπολογισμός αυτός θα γίνεται από το Φορέα
Διοίκησης υπό τις οδηγίες που ορίζονται από και
βρίσκονται υπό την ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης.
17.2. Υπολογισμός κινδύνου αγοράς
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα, όπως
καθορίζεται για κάθε κατηγορία θα εκφράζεται στο
Νόμισμα Συναλλαγής της αντίστοιχης κατηγορίας και θα
υπολογίζεται διαιρώντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού
του Υπο-Κεφαλαίου που αποδίδεται στην αντίστοιχη
κατηγορία Μονάδων που ισούται με (i) την αξία του
ενεργητικού που αποδίδεται στην κατηγορία αυτή και το
εισόδημα αυτής, μείον (ii) τις υποχρεώσεις που
αποδίδονται στην κατηγορία αυτή και οποιεσδήποτε
διατάξεις κρίνονται ως συνετές ή απαραίτητες, με το
συνολικό αριθμό Μονάδων μίας τέτοιας κατηγορίας σε
εκκρεμότητα κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης.
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα μπορεί να
στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην πιο
κοντινή μονάδα του Νομίσματος Συναλλάγματος κάθε
κατηγορίας κάθε Υπο-Κεφαλαίου.
Εάν από τη στιγμή καθορισμού της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού των Μονάδων ενός συγκεκριμένου ΥποΚεφαλαίου έχει υπάρξει μία υλική αλλαγή στις τιμές στις
αγορές στις οποίες υπάρχει διαπραγμάτευση μίας
σημαντικής μερίδας των επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου
αυτού, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, έτσι ώστε να
διασφαλίσει τα συμφέροντα των Κατόχων Μονάδων και
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να ακυρώσει τον πρώτο
υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των
Μονάδων του Υπο-Κεφαλαίου αυτού και να προχωρήσει
σε δεύτερο υπολογισμό.
Μέχρι το σημείο που είναι εφικτό, το επενδυτικό εισόδημα,
ο πληρωτέος τόκος, οι αμοιβές και οι υπόλοιπες
υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
διοίκησης και των προμηθειών διαχείρισης που είναι
πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης) θα υπολογίζονται
σωρευτικά κάθε Ημέρα Αποτίμησης.
Η αξία του ενεργητικού θα καθορίζεται όπως ορίζεται στο
Άρθρο 17.4 του παρόντος δελτίου. Οι χρεώσεις που
επιφέρονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορίζονται στο
Άρθρο 8 του παρόντος δελτίου.
17.3. Αναστολή του Υπολογισμού
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αναστείλει προσωρινά
τον προσδιορισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά
Μονάδα και κατά συνέπεια, την έκδοση, εξαγορά και
μετατροπή των Μονάδων κάθε κατηγορίας στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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•

Όταν ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια,
Οργανωμένες Αγορές ή Άλλες Οργανωμένες
Αγορές σε ένα μέλος ή σε άλλο κράτος που
αποτελεί τη βασική αγορά στην οποία ένα
σημαντικό μέρος του ενεργητικού ενός ΥποΚεφαλαίου διαπραγματεύεται, ή όταν μία ή
περισσότερες αγορές συναλλάγματος του
νομίσματος στο οποίο εκφράζεται ένα σημαντικό
μέρος του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου,
κλείνουν για άλλους λόγους πέρα από τις
συνηθισμένες διακοπές ή εορτές ή οι συναλλαγές
σε αυτά περιορίζονται ή αναστέλλονται.
• Όταν, ως αποτέλεσμα πολιτικών, οικονομικών,
στρατιωτικών ή νομισματικών γεγονότων ή
άλλων συνθηκών έξω από την ευθύνη και τον
έλεγχο της Εταιρείας Διαχείρισης, η διάθεση του
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου δεν είναι
λογικό ή σύνηθες να πραγματοποιηθεί χωρίς να
θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα συμφέροντα των
Κατόχων Μονάδων.
• Σε περίπτωση βλάβης στα συνήθη μέσα
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την
αποτίμηση επενδύσεων ενός Υπο-Κεφαλαίου ή
εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η αξία των
στοιχείων του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου
δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη συντομία και
την ακρίβεια που απαιτείται.
• Όταν η Εταιρεία Διαχείρισης δε βρίσκεται σε
θέση να επαναπατρίσει κεφάλαιο για τον σκοπό
της πραγματοποίησης πληρωμών για την εξαγορά
Μονάδων ή κατά τη διάρκεια της οποίας,
οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων που
συμμετέχει στην πραγματοποίηση ή απόκτηση
επενδύσεων ή οι πληρωμές που οφείλονται στην
εξαγορά των Μονάδων δεν μπορούν κατά την
άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Διαχείρισης να πραγματοποιηθούν με
τις συνήθεις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
• Μετά από την αναστολή (i) του υπολογισμού της
καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο/μονάδα,
(ii) της έκδοσης, (iii) της εξαγοράς και/ή (iv) της
μετατροπής των μεριδίων/μονάδων που έχουν
εκδοθεί στο master κεφάλαιο στο οποίο επενδύει
το Υπο-Κεφάλαιο υπό την ιδιότητά του ως
feeder.
Οποιαδήποτε τέτοια αναστολή ή διακοπή θα κοινοποιείται
σε εκείνους τους Κατόχους Μονάδων που έχουν κάνει
αίτηση για συμμετοχή, εξαγορά ή μετατροπή των
Μονάδων τους και θα δημοσιεύεται στο Άρθρο 10 του
παρόντος δελτίου.
17.4. Αποτίμηση του Ενεργητικού
Ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των
Μονάδων σε οποιαδήποτε κατηγορία οποιουδήποτε ΥποΚεφαλαίου και του ενεργητικού και των υποχρεώσεων
οποιουδήποτε Υπο-Κεφαλαίου θα γίνεται με τον ακόλουθο
τρόπο:

Ι. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
περιλαμβάνει:
1) όλα τα μετρητά στα χέρια της επιχείρησης ή σε
καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των
δεδουλευμένων φόρων,
2) όλα τα πληρωτέα γραμμάτια και αξιόγραφα, καθώς και
οφειλόμενα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων
από τίτλους που πουλήθηκαν αλλά δεν παραδόθηκαν)
3) όλα τα ομόλογα, γραμμάτια προθεσμίας, μερίδια,
μετοχές, χρεωστικές μετοχές, δικαιώματα συμμετοχής,
δικαιώματα μελλοντικής αγοράς, οψιόν και άλλοι
τίτλοι, χρηματοπιστωτικά μέσα και παρόμοια στοιχεία
ενεργητικού που κατέχονται ή συνάπτονται για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο (δεδομένου ότι το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να κάνει προσαρμογές με τρόπο μη
συναφή με την παράγραφο 1 κατωτέρω όσον αφορά
στις διακυμάνσεις στην αξία αγοράς τίτλων που είναι
αποτέλεσμα των συναλλαγών χωρίς μέρισμα, χωρίς
δικαιώματα ή μέσω παρόμοιων πρακτικών),
4) όλα τα μερίσματα σε μετοχές, τα μερίσματα μετρητών
και οι διανομές μετρητών που λαμβάνονται από το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέχρι το βαθμό που οι
πληροφορίες σε αυτά είναι διαθέσιμες προς το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
5) όλος ο συσσωρευμένος τόκος σε οποιαδήποτε στοιχεία
ενεργητικού που φέρουν τόκο και κατέχονται από το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εκτός αν είναι στο βαθμό που ο
ίδιος περιλαμβάνεται ή αντανακλάται στο βασικό
ποσό του στοιχείου αυτού ενεργητικού,
6) η αξία ρευστοποίησης όλων των προθεσμιακών
συμβάσεων και όλων των δικαιωμάτων προαίρεσης
για αγορά και πώληση στα οποία το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο διατηρεί ανοιχτή θέση,
7) τα αρχικά έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους έκδοσης και
διανομής Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο
βαθμό που τα ίδια πρέπει να παραγραφούν,
8) όλο το υπόλοιπο ενεργητικού οποιουδήποτε τύπου και
φύσης, συμπεριλαμβανομένων εξόδων που
καταβάλλονται προκαταβολικά.
(Α) Η αξία του ενεργητικού όλων των Υπο-Κεφαλαίων,
εκτός από τα Υπο-Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων, θα
προσδιορίζεται ως εξής:
1. (i) η αξία των μετρητών στο χέρι ή σε κατάθεση, των
απαιτητών αξιόγραφων και λογαριασμών, των
εισπρακτέων γραμματίων, των προπληρωμένων
εξόδων, των μερισμάτων που καταβάλλονται τοις
μετρητοίς και των δηλωμένων ή ληξιπρόθεσμων
τόκων όπως περιγράφηκε παραπάνω αλλά όχι ακόμα
εξοφλημένων, θα αποτελεί τη συνολική αξία του,
εκτός από την περίπτωση όπου θεωρείται απίθανο να
πληρωθούν ή να εισπραχθούν πλήρως, περίπτωση
κατά την οποία η αξία τους πρέπει να υπολογιστεί
αφού γίνει η έκπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης
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2.

3.

4.

κρίνει σκόπιμη σε κάθε τέτοια περίπτωση για να
αντικατοπτρίσει την πραγματική αξία τους.
Η αξία των Κινητών Αξιών, των Μέσων Διαχείρισης
Διαθεσίμων και οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών
ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και μέσων
που έχουν εισαχθεί ή είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο ή Οργανωμένη
Αγορά ή οποιαδήποτε Άλλη Οργανωμένη Αγορά
βασίζεται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή τους κατά το
χρόνο αποτίμησης του ενεργητικού στο αντίστοιχο
χρηματιστήριο ή αγορά που είναι συνήθως η κύρια
αγορά για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.
Στην περίπτωση που οποιαδήποτε στοιχεία
ενεργητικού που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του
Υπο-Κεφαλαίου κατά την αντίστοιχη ημέρα δεν είναι
εισηγμένα ή δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής
σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε
Οργανωμένη Αγορά ή οποιαδήποτε Άλλη
Οργανωμένη Αγορά ή εάν αναφορικά με το
ενεργητικό που είναι εισηγμένο ή αποτελεί
αντικείμενο συναλλαγής σε οποιοδήποτε
χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε εν λόγω αγορά, η
τελευταία διαθέσιμη τιμή, όπως καθορίζεται σύμφωνα
με την υπο-παράγραφο 2, δεν είναι αντιπροσωπευτική
της πραγματικής αγοραίας αξίας του αντίστοιχου
ενεργητικού, η αξία του εν λόγω ενεργητικού θα
βασίζεται σε μία εύλογα προβλέψιμη τιμή πώλησης
που καθορίζεται συνετά και καλόπιστα.
Η αξία ρευστότητας των προθεσμιακών συναλλαγών,
προθεσμιακών συμβάσεων ή συμβάσεων για
δικαιώματα προαίρεσης που δεν γίνονται αντικείμενο
συναλλαγής σε χρηματιστήρια ή Οργανωμένες Αγορές
ή Άλλες Οργανωμένες Αγορές, θα βασίζεται στην
καθαρή αξία ρευστοποίησής τους που καθορίζεται,
σύμφωνα με τις πολιτικές που προσδιορίστηκαν από
την Εταιρεία Διαχείρισης, σε βάση εφαρμοζόμενη με
συνέπεια και σταθερότητα για κάθε τύπο σύμβασης. Η
αξία των προθεσμιακών συναλλαγών, προθεσμιακών
συμβάσεων ή συμβάσεων για δικαιώματα προαίρεσης
που γίνονται αντικείμενο συναλλαγής σε
χρηματιστήρια ή Οργανωμένες Αγορές ή Άλλες
Οργανωμένες Αγορές, θα βασίζεται στην τελευταία
διαθέσιμη τιμή διακανονισμού ή κλεισίματος, με
εφαρμογή σε αυτές τις συμβάσεις σε ένα
χρηματιστήριο ή Οργανωμένες Αγορές ή Άλλες
Οργανωμένες Αγορές στις οποίες οι συγκεκριμένες
προθεσμιακές συναλλαγές, προθεσμιακές συμβάσεις ή
συμβάσεις για δικαιώματα προαίρεσης αποτελούν
αντικείμενο συναλλαγής εκ μέρους του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, δεδομένου ότι εάν μία προθεσμιακή
συναλλαγή, προθεσμιακή σύμβαση ή σύμβαση για
δικαιώματα προαίρεσης δεν μπορούσε να
ρευστοποιηθεί την ημέρα αναφορικά με την οποία τα
στοιχεία ενεργητικού καθορίζονται, η βάση για τον
καθορισμό της αξίας ρευστοποίησης μίας τέτοιας

σύμβασης θα είναι μία αξία που η Εταιρεία
Διαχείρισης θα κρίνει δίκαιη και λογική.
5 Τα Swap και όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι και λοιπό
ενεργητικό θα αποτιμούνται στην πραγματική αξία
αγοράς, όπως καθορίζεται καλή τη πίστει σύμφωνα με
τις διαδικασίες που ορίζονται από την Εταιρεία
Διαχείρισης.
6. Μονάδες ή μερίδια ΟΣΕ ανοιχτού τύπου θα
αποτιμώνται στην τελευταία τους καθορισμένη και
διαθέσιμη καθαρή αξία ενεργητικού ή εάν μία τέτοια
τιμή δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής
αξίας αγοράς του ενεργητικού αυτού, τότε η τιμή θα
καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης σε δίκαιη
βάση. Οι μονάδες ή τα μερίδια κλειστού τύπου ΟΣΕ
θα αποτιμώνται στην τελευταία διαθέσιμη
χρηματιστηριακή αξία τους.
(Β) Η αξία ενεργητικού των Υπο-Κεφαλαίων Διαχείρισης
Διαθεσίμων θα καθορίζεται ως εξής:
1. (i) η αξία των μετρητών στο χέρι ή σε κατάθεση, των
απαιτητών αξιόγραφων και λογαριασμών, των
εισπρακτέων γραμματίων, των προπληρωμένων
εξόδων, των μερισμάτων που καταβάλλονται τοις
μετρητοίς και των δηλωμένων ή ληξιπρόθεσμων
τόκων όπως περιγράφηκε παραπάνω αλλά όχι ακόμα
εξοφλημένων, θα αποτελεί τη συνολική αξία του,
εκτός από την περίπτωση όπου θεωρείται απίθανο να
πληρωθούν ή να εισπραχθούν πλήρως, περίπτωση
κατά την οποία η αξία τους πρέπει να υπολογιστεί
αφού γίνει η έκπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης
κρίνει σκόπιμη σε κάθε τέτοια περίπτωση για να
αντικατοπτρίσει την πραγματική αξία τους.
2. Το ενεργητικό αυτών των Υπο-Κεφαλαίων αποτιμάται
με τη χρήση της μεθόδου αποτίμησης αποσβεσθέντος
κόστους. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο αποτίμησης, τα
εν λόγω στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος
αγοράς τους όπως προσαρμόζεται για την απόσβεση
πριμ ή την επαύξηση έκπτωσης. Η Εταιρεία
Διαχείρισης συνεχώς αξιολογεί την εν λόγω μέθοδο
αποτίμησης προκειμένου να διασφαλίσει ότι
αντανακλά τις τρέχουσες δίκαιες αξίες και κάνει
αλλαγές όπου η τιμή αποσβεσθέντος κόστους δεν
αντανακλά τη δίκαιη αξία με την έγκριση του
Θεματοφύλακα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα
στοιχεία ενεργητικού των Υπο-Κεφαλαίων
αποτιμούνται στη δίκαιη αγοραία αξία τους, όπως
προσδιορίζεται καλή την πίστη από την Εταιρεία
Διαχείρισης σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές
μεθόδους αποτίμησης.
II. Οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
περιλαμβάνουν:
1) όλα τα δάνεια, γραμμάτια και λογαριασμούς
πληρωτέους,
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2) το σωρευτικό τόκο δανείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(συμπεριλαμβανομένων σωρευτικών αμοιβών για τη
δέσμευση για τα δάνεια αυτά),
3) όλες τις σωρευτικές ή πληρωτέες δαπάνες
(συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των
διοικητικών εξόδων, των προμηθειών διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών κινήτρου, εάν
υπάρχουν και αμοιβών θεματοφύλακα),
4) όλες τις γνωστές υποχρεώσεις, τρέχουσες και
μελλοντικές, συμπεριλαμβανομένων όλων των
ληξιπρόθεσμων συμβατικών υποχρεώσεων πληρωμής
χρημάτων, ή περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του
ποσού για οποιεσδήποτε διανομές που ανακοινώνονται
από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και βρίσκονται σε
εκκρεμότητα,
5) μία αρμόζουσα πρόβλεψη για μελλοντικούς φόρους
βάσει κεφαλαίου και εισοδήματος από την Ημέρα
Αποτίμησης, όπως καθορίζεται από καιρό σε καιρό
από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και άλλα αποθέματα (εάν
υπάρχουν) που έχουν εξουσιοδοτηθεί και εγκριθεί από
την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και ένα ποσό
(εάν υπάρχει) που η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
θεωρεί ως κατάλληλο επίδομα αναφορικά με πιθανές
υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
6) όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις οποιουδήποτε
είδους και φύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που
εκφράζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές. Στον καθορισμό του ποσού των
υποχρεώσεων αυτών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λάβει
υπόψη όλες τις χρεώσεις και δαπάνες που είναι
πληρωτέες από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με το
Άρθρο 8 του παρόντος δελτίου. Το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να σωρεύσει διοικητικές και άλλες
δαπάνες τακτικής ή περιοδικής φύσης βάσει ενός
υπολογισμένου ποσού αναλογικά για ετήσιες ή άλλες
περιόδους.
Η αξία όλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που
δεν εκφράζονται στο Νόμισμα Βάσης ενός ΥποΚεφαλαίου θα μετατρέπεται στο Νόμισμα Βάσης του ΥποΚεφαλαίου αυτού στην ισοτιμία που ισχύει στο
Λουξεμβούργο κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης.
Εάν οι τιμές αυτές δεν είναι διαθέσιμες, η ισοτιμία θα
καθορίζεται καλή τη πίστει ή σύμφωνα με διαδικασίες που
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Διαχείρισης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης, κατά
τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να επιτρέπει τη χρήση
κάποιας άλλης μεθόδου αποτίμησης εάν θεωρεί ότι η
μέθοδος αυτή αντανακλά με καλύτερο τρόπο τη δίκαιη
αξία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Στην περίπτωση που εξαιρετικές περιπτώσεις καταστήσουν
αδύνατη ή ακατάλληλη μία αποτίμηση σύμφωνη με τις
ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, η Εταιρεία Διαχείρισης
συνετά και καλόπιστα θα χρησιμοποιήσει άλλα κριτήρια

για να επιτύχει αυτό που εκείνη θεωρεί υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες ως δίκαιη αποτίμηση.
III. Κατανομή του ενεργητικού του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα
δημιουργήσει ένα Υπο-Κεφάλαιο για κάθε κατηγορία
Μονάδων και μπορεί να δημιουργήσει ένα Υπο-Κεφάλαιο
για δύο ή περισσότερες κατηγορίες Μονάδων με τον
ακόλουθο τρόπο:
α) εάν δύο ή περισσότερες κατηγορίες Μονάδων
σχετίζονται με ένα Υπο-Κεφάλαιο, το ενεργητικό που
θα αποδίδεται στις κατηγορίες αυτές θα επενδύεται
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του
Υπο-Κεφαλαίου,
β) τα κέρδη που θα ληφθούν από την έκδοση των
Μονάδων μίας κατηγορίας θα υποβάλλονται στα
βιβλία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Υπο-Κεφάλαιο
που αντιστοιχεί σε αυτήν την κατηγορία Μονάδων, με
την προϋπόθεση ότι εάν πολλές κατηγορίες Μοναδων
βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο Υπο-Κεφάλαιο αυτό,
το αντίστοιχο ποσό θα αυξάνεται αναλογικά με το
καθαρό ενεργητικό του Υπο-Κεφαλαίου αυτού που
αποδίδεται στην κατηγορία Μονάδων προς έκδοση,
γ) το ενεργητικό, το παθητικό, τα έσοδα και οι δαπάνες
που ισχύουν για ένα Υπο-Κεφάλαιο θα είναι αποδοτέα
στην κατηγορία ή κατηγορίες Μονάδων που
αντιστοιχούν στο Υπο-Κεφάλαιο αυτό,
δ) όπου ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιουργείται
υποχρέωση που έχει σχέση με ένα συγκεκριμένο ΥποΚεφάλαιο ή κατηγορία ή οποιαδήποτε ενέργεια σε
σχέση με ένα στοιχείο ενεργητικού ενός
συγκεκριμένου Υπο-Κεφαλαίου ή κατηγορίας, η
υποχρέωση αυτή θα αποδίδεται στο αντίστοιχο ΥποΚεφάλαιο ή κατηγορία.
ε) στην περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο ή
υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορεί να
αποδοθεί σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ή ΥποΚεφάλαιο, το στοιχείο αυτό ενεργητικού ή η
υποχρέωση θα κατανεμηθούν σε όλες τις κατηγορίες
σε οποιοδήποτε Υπο-Κεφάλαιο ή στα Υπο-Κεφάλαια
κατ’αναλογία προς τις Καθαρές Αξίες Ενεργητικού
των αντίστοιχων κατηγοριών Μονάδων ή με όποιο
τρόπο καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης
ενεργώντας καλόπιστα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
εκλαμβάνεται ως μία μεμονωμένη οντότητα. Ωστόσο,
απέναντι στους τρίτους, ιδιαίτερα ως προς τους
πιστωτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κάθε ΥποΚεφάλαιο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις
υποχρεώσεις που του αποδίδονται,
στ) με την καταβολή των διανομών στους κατόχους
οποιασδήποτε κατηγορίας Μονάδων, η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας Μονάδων θα
μειώνεται κατά το ποσό των διανομών.
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18 Πολιτικές κατανομής εισοδήματος
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να εκδώσει Μονάδες
Διανομής και Μονάδες Μη Διανομής σε συγκεκριμένες
κατηγορίες Μονάδων εντός των Υπο-Κεφαλαίων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Οι μονάδες Μη Διανομής κεφαλαιοποιούν το σύνολο των
κερδών τους, ενώ οι μονάδες Διανομής καταβάλλουν
μερίσματα. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καθορίζει πώς το
εισόδημα των σχετικών Κατηγοριών των Μονάδων των
σχετικών Υπο-Κεφαλαίων θα διανεμηθεί και η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να αναγγείλει από καιρό σε καιρό,
κατά τις χρονικές περιόδους και σε σχέση με τις περιόδους
που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης
ορίζει, όπως αναφέρεται στα έγγραφα πώλησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διανομές στη μορφή μετρητών ή
Μονάδων, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Όλες οι διανομές θα πληρώνονται κατά αρχή από το
καθαρό επενδυτικό εισόδημα που είναι διαθέσιμο προς
διανομή με τη συχνότητα που θα ορίζεται από την Εταιρεία
Διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί, σε
συμμόρφωση με την αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των
Κατόχων Μονάδων να αποφασίσει ότι για ορισμένες
Κατηγορίες Μονάδων, οι διανομές θα πληρώνονται από το
μικτό ενεργητικό (δηλ. πριν από την αφαίρεση από την
Κατηγορία αυτή Μονάδων των προμηθειών προς
πληρωμή) σε εξάρτηση πάντα με τη χώρα όπου οι
Κατηγορίες αυτές Μονάδων πωλούνται, όπως
περιγράφεται πληρέστερα στις σχετικές πληροφορίες ανά
χώρα. Για ορισμένες κατηγορίες Μονάδων, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί ενίοτε να αποφασίζει τη διανομή
κεφαλαίου ή κεφαλαιακών κερδών. Προκαταβολικά
μερίσματα μπορεί να ανακοινώνονται και να διανέμονται
από καιρό σε καιρό με συχνότητα που αποφασίζεται από
την Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με τους όρους που
ορίζονται από το νόμο.
Εκτός και εάν υπάρχει αίτημα για κάτι διαφορετικό, τα
μερίσματα θα επανεπενδύονται σε περαιτέρω Μονάδες
εντός της ίδιας Κατηγορίας του ίδιου Υπο-Κεφαλαίου και
οι επενδυτές θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες μέσω
της κατάστασης μερισμάτων. Δεν υφίσταται προμήθεια
διάθεσης ή κάποια άλλη προμήθεια αναφορικά με την
επανεπένδυση των μερισμάτων ή άλλες διανομές.
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει διανομή
εάν, ως απόρροια, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού πέσει κάτω
του ποσού των ευρώ 1.250.000.
Μερίσματα που δεν αναζητούνται εντός πέντε ετών από
την ημερομηνία καταβολής τους, θα παραγράφονται και θα
επιστρέφονται στην αντίστοιχη κατηγορία.
Δε θα καταβάλλεται, τόκος σε διανομή που έχει
ανακοινωθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και διατηρείται σε
αυτό, στη διάθεση του δικαιούχου.

19 Τροποποιήσεις στους Κανονισμούς
Διαχείρισης
Αυτοί οι Κανονισμοί Διαχείρισης όπως και κάθε
τροποποίησή τους τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να τροποποιήσει
οποτεδήποτε τους Κανονισμούς Διαχείρισης εν όλω ή εν
μέρει σύμφωνα με τα συμφέροντα των Κατόχων Μονάδων.
Η πρώτη έγκυρη έκδοση των Κανονισμών Διαχείρισης και
τυχόν τροποποιήσεις τους θα κατατίθενται στο Εμπορικό
Μητρώο του Λουξεμβούργου. Αναφορά της σχετικής
κατάθεσης θα δημοσιεύεται στο RESA.

20 Διάρκεια και ρευστοποίηση του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε
Υπο-Κεφαλαίου ή Κατηγορίας Μονάδων
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και καθένα από τα Υπο-Κεφάλαια
έχουν συσταθεί για απεριόριστη χρονική διάρκεια εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά στα έγγραφα πώλησης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή
οποιοδήποτε από τα Υπο-Κεφάλαια του (ή κατηγορίες
Μονάδων αυτού) μπορεί να διαλυθεί και ρευστοποιηθεί
οποιαδήποτε στιγμή μετά από συμφωνία μεταξύ της
Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, πάντα μετά
από πρότερη γνωστοποίηση. Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι
εξουσιοδοτημένη,
με την έγκριση του Θεματοφύλακα να αποφασίσει τη λύση
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε ΥποΚεφαλαίου ή οποιασδήποτε κατηγορίας Μονάδων αυτού,
όταν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπο-Κεφαλαίου ή κατηγορίας
Μονάδων αυτού μειώνεται σε ποσό που καθορίζεται από
την Εταιρεία Διαχείρισης ως το κατώτερο επίπεδο για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή για το Υπο-Κεφάλαιο ή την
κατηγορία Μονάδων, ώστε να μπορεί η λειτουργία του να
γίνεται με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο ή σε
περίπτωση σημαντικής αλλαγής της οικονομικής ή
πολιτικής κατάστασης.
Στην περίπτωση λύσης ενός Υπο-Κεφαλαίου ή κατηγορίας
Μονάδων, η Εταιρεία Διαχείρισης δε θα αποκλειστεί από
το να εξαγοράσει ή μετατρέψει όλες ή μέρος των Μονάδων
των Κατόχων Μονάδων, μετά από αίτημά τους, στην
Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μονάδα (λαμβάνοντας
υπόψη τις πραγματικές τιμές ρευστοποίησης των
επενδύσεων και τα έξοδα ρευστοποίησης που επέρχονται
από μία τέτοια λύση), από την ημερομηνία κατά την οποία
λήφθηκε η απόφαση λύσης ενός Υπο-Κεφαλαίου ή
κατηγορίας Μονάδων και μέχρι την έναρξη της ισχύος της.
Η έκδοση, εξαγορά και μετατροπή των Μονάδων θα
σταματήσει κατά το χρόνο της απόφασης ή του γεγονότος
που θα οδηγήσει στη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
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Σε περίπτωση λύσης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα
ρευστοποιήσει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
των σχετικών Υπο-Κεφαλαίων ή της Κατηγορίας
Μονάδων προς το καλύτερο συμφέρον των Κατόχων
Μονάδων αυτού και μετά από οδηγίες της Εταιρείας
Διαχείρισης, ο Θεματοφύλακας θα διανέμει τα καθαρά
έσοδα της ρευστοποίησης, αφού αφαιρέσει όλες τις
δαπάνες ρευστοποίησης, ανάμεσα στους Κατόχους
Μονάδων του Υπο-Κεφαλαίου ή της Κατηγορίας
Μονάδων σε αναλογία με τον αριθμό Μονάδων της
κατηγορίας όπου είναι Κάτοχοι Μονάδων. Η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να διανείμει το ενεργητικό του
Αμοιβαίου ή των αντίστοιχων Υπο-Κεφαλαίων ή
κατηγορίας Μονάδων εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε είδος,
σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από την Εταιρεία
Διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων μίας
ανεξάρτητης έκθεσης αποτίμησης) και την αρχή ισότιμης
μεταχείρισης των Κατόχων Μονάδων.
Όπως ορίζεται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, τα
έσοδα από τη ρευστοποίηση του Αμοιβαίου που
αντιστοιχούν σε Μονάδες που δεν παραδόθηκαν για
επαναπληρωμή θα παρακατατεθούν για ασφαλή φύλαξη
στο Caisse de Consignation του Λουξεμβούργου έως ότου
παρέλθει η περίοδος των περιορισμών.
Στην περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου, η απόφαση ή το
γεγονός που θα οδηγήσει στη λύση θα δημοσιεύεται
σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από το Νόμο της
17ης Δεκεμβρίου του 2010 στο RESA και σε δύο
εφημερίδες με επαρκώς ευρεία κυκλοφορία, η μία εκ των
οποίων τουλάχιστον θα είναι μία εφημερίδα του
Λουξεμβούργου.
Η απόφαση λύσης ενός Υπο-Κεφαλαίου ή κατηγορίας
Μονάδων θα δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο Άρθρο
10 του παρόντος δελτίου για τους Κατόχους Μονάδων του
Υπο-Κεφαλαίου ή της κατηγορίας Μονάδων.
Η ρευστοποίηση ή διαίρεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
οποιουδήποτε εκ των Υπο-Κεφαλαίων του ή κατηγορίας
Μονάδων δεν μπορεί να είναι αίτημα ενός Κάτοχο
Μονάδων ή των κληρονόμων ή των διαδόχων του.

21 Συγχώνευση Υπο-Κεφαλαίων ή
συγχώνευση με άλλον ΟΣΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης
μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε μία συγχώνευση
(στα πλαίσια του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010) του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός εκ των
Υπο-Κεφαλαίων, είτε λαμβάνοντας είτε συγχωνεύοντας
ΟΣΕΚΑ είτε Υπο-Κεφάλαια, βάσει όρων και διαδικασιών
που ορίζονται από το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010,
ιδιαίτερα όσον αφορά στο έργο συγχώνευσης και στις
πληροφορίες που παρέχονται στους Κατόχους Μονάδων,
ως εξής:
a) Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης
μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στη συγχώνευση
του Κεφαλαίου είτε λαμβάνοντας είτε συγχωνεύοντας
ΟΣΕΚΑ με:
• έναν άλλο ΟΣΕΚΑ είτε του Λουξεμβούργου είτε
του εξωτερικού (ο «Νέος ΟΣΕΚΑ») ή
• ένα υπο-κεφάλαιό της
και ως αρμόζει, να προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό
των Μονάδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως Μονάδες
αυτού του νέου ΟΣΕΚΑ ή του αντίστοιχου ΥποΚεφαλαίου, όπως ισχύει.
b) Συγχώνευση των υπο-κεφαλαίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης
μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στη συγχώνευση
ενός Υπο-Κεφαλαίου είτε λαμβάνοντας είτε
συγχωνεύοντας
το Υπο-Κεφάλαιο με:
• κάποιο Υπο-Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
κάποιου άλλου Υπο-Κεφαλαίου ενός νέου ΟΣΕΚΑ
(το «Νέο Υπο-Κεφάλαιο») ή
• ένα νέο ΟΣΕΚΑ
και ως αρμόζει, να προχωρήσει σε
επαναπροσδιορισμό των Μονάδων του ΥποΚεφαλαίου ως Μονάδες του νέου ΟΣΕΚΑ ή του
Νέου Υπο-Κεφαλαίου, όπως ισχύει.
Δικαιώματα των Κατόχων Μονάδων και κόστη που θα τους
βαρύνουν
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συγχώνευσης, οι
Κάτοχοι Μονάδων θα φέρουν το δικαίωμα σε κάθε
περίπτωση να ζητήσουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση
πέρα από εκείνες που επιβάλλονται από το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ή το Υπο-Κεφάλαιο, την κάλυψη του κόστους
αποεπένδυσης, επαναγοράς ή εξαγοράς των μονάδων τους
ή όπου αυτό κρίνεται δυνατό, τη μετατροπή τους σε
μονάδες ή μερίδια ενός άλλου ΟΣΕΚΑ που ακολουθεί μία
παρόμοια επενδυτική πολιτική και διαχειρίζεται από την
Εταιρεία Διαχείρισης ή από κάποια άλλη Εταιρεία με την
οποία συνδέεται η Εταιρεία Διαχείρισης μέσω κοινής
διοίκησης ή ελέγχου ή μέσω επαρκούς άμεσης ή έμμεσης
κατοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010. Το δικαίωμα θα ισχύσει από την στιγμή
που οι σχετικοί κάτοχοι μονάδων θα ενημερωθούν για την
προτεινόμενη συγχώνευση και θα παύσει να ισχύει πέντε
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού
της ισοτιμίας για τη συγχώνευση.
Οποιαδήποτε κόστη σχετίζονται με την προετοιμασία και
ολοκλήρωση της συγχώνευσης δε θα χρεώνονται στο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σε κανένα από τα Υπο-Κεφάλαια,
αλλά ούτε και στους Κατόχους Μονάδων.
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22 Ισχύον Δίκαιο, Δικαιοδοσία, Γλώσσα
Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των Κατόχων Μονάδων,
της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα θα
διευθετείται σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με την προϋπόθεση
ωστόσο, ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας
μπορούν να θέσουν τους ίδιους και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των χωρών όπου
προσφέρονται και πωλούνται οι μονάδες, και αναφορικά με
τις απαιτήσεις των επενδυτών που κατοικούν στις χώρες
αυτές και με τα ζητήματα που αφορούν στην συμμετοχή
και εξαγορά και μετατροπή από τους Κατόχους Μονάδων
που κατοικούν στις χώρες αυτές, στη νομοθεσία των
χωρών αυτών. Τα αγγλικά θα είναι η κυρίαρχη γλώσσα
των Κανονισμών Διαχείρισης.
Συντάχθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 σε τρία πρωτότυπα και
τίθεται σε ισχύ κατά την ίδια ημερομηνία.
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