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ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ
Όλες οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο 
Με αυτά τα υποκεφάλαια, όπως και με τις περισσότερες επενδύσεις, η 
απόδοση σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να διαφέρει από την 
απόδοση σε προγενέστερο χρόνο. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι 
οποιοδήποτε υποκεφάλαιο θα εκπληρώσει τους στόχους του ή θα 
επιτύχει οποιοδήποτε επίπεδο απόδοσης. 
Οι επενδύσεις σε υποκεφάλαια δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις. Η αξία 
της επένδυσής σας μπορεί να αυξομειώνεται, και μπορεί να χάσετε 
χρήματα. Κανένα υποκεφάλαιο στο παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν 
αποτελεί ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο, ούτε όλα τα υποκεφάλαια 
είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.  
Πριν επενδύσετε σε κάποιο υποκεφάλαιο, θα πρέπει να κατανοήσετε 
τους κινδύνους, το κόστος και τους όρους επένδυσης του 
συγκεκριμένου υποκεφαλαίου. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε σε τι 
βαθμό συνάδουν αυτά τα χαρακτηριστικά με την προσωπική σας 
οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητά σας να πάρετε επενδυτικό 
ρίσκο.  
Ως υποψήφιος επενδυτής, έχετε την ευθύνη να γνωρίζετε και να τηρείτε 
τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, και να είστε 
ενήμερος για τις πιθανές φορολογικές συνέπειες που προκύπτουν από 
την επένδυσή σας. Συστήνουμε σε κάθε επενδυτή να απευθύνεται σε 
επενδυτικό σύμβουλο, νομικό σύμβουλο και φοροτεχνικό πριν κάνει 
κάποια επένδυση.  
Σας υπενθυμίζουμε ότι τυχόν διαφορές στο νόμισμα των τίτλων 
χαρτοφυλακίου, στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών και στο εγχώριό 
σας νόμισμα, θα σας εκθέσουν σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Επιπλέον, 
εάν το εγχώριο νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα στο οποίο 
εκφράζεται η απόδοση της κατηγορίας μετοχών που έχετε, η 
πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την απόδοση 
της κατηγορίας μετοχών, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί.  

Ποιος μπορεί να επενδύσει σε αυτά τα υποκεφάλαια 
Η διανομή του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η διάθεση των εν λόγω 
μετοχών προς πώληση, ή η επένδυση στις εν λόγω μετοχές είναι 
νόμιμη μόνο εφόσον οι μετοχές είναι εγγεγραμμένες για δημοπρασία ή 
εφόσον η πώλησή τους δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία 
ή από κανονισμούς. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί 
προσφορά ή προσέλκυση επενδυτών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ή 
προς οποιονδήποτε επενδυτή, εφόσον η εν λόγω προσέλκυση δεν 
επιτρέπεται από τον νόμο.  
Οι εν λόγω μετοχές δεν είναι εγγεγραμμένες στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα των 
ΗΠΑ, ομοσπονδιακό ή μη. Ως εκ τούτου, εάν η SICAV δεν πεισθεί ότι 
η πώληση των μετοχών δεν παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ περί 
χρεογράφων, οι εν λόγω μετοχές δεν μπορούν να διατεθούν σε πολίτες 
των ΗΠΑ ή προς όφελός τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς στην 
ιδιοκτησία μετοχών ή για να ζητήσετε την έγκριση του Δ.Σ. για να 
επενδύσετε σε μια κατηγορία με περιορισμούς, επικοινωνήστε μαζί μας 
(βλ. σελίδα 266). 

Σε ποιες πληροφορίες μπορείτε να βασιστείτε 
Για να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε σε κάποιο υποκεφάλαιο, θα 
πρέπει να μελετήσετε το παρόν ενημερωτικό δελτίο, το σχετικό 
έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (Έγγραφο 
επενδυτών), την αίτηση, και την τελευταία ετήσια έκθεση του 
υποκεφαλαίου. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να διανέμονται όλα μαζί (μαζί 
με πιο πρόσφατες εξαμηνιαίες εκθέσεις, εάν έχουν δημοσιευθεί), ενώ 
το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν έχει ισχύ χωρίς τα υπόλοιπα 
έγγραφα. Εάν αγοράζετε μετοχές σε κάποιο από αυτά τα υποκεφάλαια, 
θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους που περιγράφονται στα εν 
λόγω έγγραφα. 
Όλα αυτά τα έγγραφα μαζί περιέχουν τις μοναδικές εγκεκριμένες 
πληροφορίες για τα υποκεφάλαια και τη SICAV. Το Δ.Σ. δεν φέρει 
καμία ευθύνη για δηλώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα υποκεφάλαια 
ή τη SICAV, οι οποίες δεν περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας σε μεταφράσεις του παρόντος ενημερωτικού 
δελτίου, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ορισμοί κάποιων όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο εμφανίζονται στη σελίδα 273  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΊΩΝ

Εισαγωγή στα υποκεφάλαια 

Όλα τα υποκεφάλαια που περιγράφονται στο παρόν ανήκουν στην Amundi Funds, εταιρεία SICAV που λειτουργεί με δομή ομπρέλας (umbrella fund). 
H SICAV έχει σκοπό να προσφέρει στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα υποκεφαλαίων με διάφορους στόχους και στρατηγικές, και να διαχειρίζεται τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτών των υποκεφαλαίων προς όφελος των επενδυτών.  

Για κάθε υποκεφάλαιο, οι επιμέρους επενδυτικοί στόχοι και τα βασικά χρεόγραφα στα οποία είναι δυνατή η επένδυση, μαζί με άλλα κύρια 
χαρακτηριστικά, περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. Επιπλέον, όλα τα υποκεφάλαια υπάγονται στις γενικές επενδυτικές πολιτικές και τους περιορισμούς 
που ξεκινούν στη σελίδα 232. 

Το Δ.Σ. της SICAV φέρει συνολική ευθύνη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της SICAV και τις επενδυτικές της δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δραστηριοτήτων όλων των υποκεφαλαίων. Το Δ.Σ. έχει αναθέσει την καθημερινή διαχείριση των 
υποκεφαλαίων στην εταιρεία διαχείρισης, η οποία με τη σειρά της έχει αναθέσει κάποιες από τις ευθύνες της σε ορισμένους διαχειριστές επενδύσεων 
και άλλους παρόχους υπηρεσιών.  

Το Δ.Σ. διατηρεί την εποπτεία και τον έλεγχο επί της εταιρείας διαχείρισης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη SICAV, το Δ.Σ., την 
εταιρεία διαχείρισης και τους παρόχους υπηρεσιών στη σελίδα 266. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά προμήθειες και έξοδα που ίσως χρειαστεί να καταβάλετε για την επένδυσή σας, ανατρέξτε στα εξής: 

 Μέγιστες προμήθειες αγοράς, μεταφοράς και εξαγοράς μετοχών: στην παρούσα ενότητα (κύριες κατηγορίες) και στην ενότητα με τίτλο «Επένδυση 
στα υποκεφάλαια» (για όλες τις οικογένειες κατηγοριών). 

 Μέγιστη ετήσια προμήθεια που αφαιρείται από την επένδυσή σας: στην παρούσα ενότητα (κύριες κατηγορίες). 

 Πρόσφατα πραγματικά έξοδα: στο ισχύον Έγγραφο επενδυτών ή στην τελευταία έκθεση μετόχων της SICAV. 

 Προμήθειες για μετατροπή συναλλάγματος, τραπεζικές συναλλαγές, και επενδυτικές συμβουλές: στον οικονομικό σας σύμβουλο, σε εταιρεία 
διαβίβασης εντολών (σελίδα 272) ή σε άλλους παρόχους υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση.
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Euroland Equity
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του 
σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως 
σε κράτη μέλη της ΕΕ με εθνικό νόμισμα το ευρώ. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI EMU Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) 
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν 
σε μετοχές και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης 
συνολικών δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών 
μεγεθών επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές 
μακροπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει 
να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη 
από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παράγωγα 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο είναι σε συμμόρφωση με το γαλλικό Πρόγραμμα 
Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d’Epargne en Actions ή «PEA»). 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A)

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)    
 

     

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια 
πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου  
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

 
Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50%  20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50%  Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50%  Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25%  20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15%  20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35%  20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50%  20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50%  20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65%  20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80%  20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70%  20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,50%  Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50%  Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.   
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης MSCI EMU Index. 

Μηχανισμός προμήθειας: απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβ. - 31 Ιαν.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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European Equity ESG Improvers
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην 
Ευρώπη.  
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει 
σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους, 
μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού 
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύεται σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
μετοχές).  

Βασικό νόμισμα EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας 
σε εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση 
ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες 
ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς της δημιουργίας alpha, 
εστιάζοντας στην ένταξη εταιρειών που θα γίνουν μελλοντικά ισχυρές 
στον τομέα ESG, ενώ παράλληλα θα επενδύουν σε εταιρείες που 
πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους κλάδους τους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited. 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   A2 1,55% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   E2 1,35% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,35% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης MSCI Europe Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  
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Euroland Equity Small Cap 
 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές χαμηλής 
κεφαλαιοποίησης στην Ευρωζώνη. 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν έδρα και είναι 
εισηγμένες στην Ευρωζώνη, με τουλάχιστον 51% του καθαρού 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς 
κάτω από τη μέγιστη κεφαλαιοποίηση αγοράς του δείκτη. Οι 
επενδύσεις μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τις προσδοκίες σχετικά με χώρες 
που ενδέχεται να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο μέλη της 
Ευρωζώνης. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, 
τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως 
και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
EMU Small Cap Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων επιλέγει μετοχές με βάση μια ανάλυση θεμελιωδών 
μεγεθών (bottom-up), δημιουργώντας ένα συμπυκνωμένο 
χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από χρεόγραφα για τα οποία η ομάδα 
επενδύσεων είναι σίγουρη. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παράγωγα 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Μετοχές χαμηλής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης  

 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο είναι σε συμμόρφωση με το γαλλικό Πρόγραμμα 
Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d’Epargne en Actions ή «PEA»). 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές Επιτρέπονται (Ομάδα A)..

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου  
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης  

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης  

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,35% 20,00% 0,20%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   P2 1,10% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   R2 1,00% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI EMU Small Cap Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν 
την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  



 

11  Amundi Funds SICAV  

European Equity Green Impact 
 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών οι οποίες 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. 
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει 
σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 
Το υποκεφάλαιο προβλέπεται να έχει έκθεση σε μετοχές που θα 
κυμαίνεται μεταξύ 75% και 120%.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει και σε μέσα χρηματαγοράς 
και καταθέσεις, και έως το 10% του καθαρού ενεργητικού σε 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe (dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, 
ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν 
το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. 
Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση 
www.amundi.com.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Νόμισμα βάσης EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου επιλέγει ευρωπαϊκές εταιρείες, 
ανάλογα με την έκθεσή τους στις πωλήσεις σε περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες και οι οποίες έχουν καλή απόδοση με βάση τα κριτήρια 
ESG (περιβάλλον, κοινωνική και διακυβέρνηση). Αποκλείει εταιρείες 
που παράγουν ορυκτά καύσιμα ή ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ή 
εμπλέκονται στην παραγωγή ή πώληση αμφιλεγόμενων όπλων. Η 
ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί μια διαδικασία βελτιστοποίησης 
προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή διασπορά, τον επιθυμητό 
αριθμό τίτλων, το επιθυμητό προφίλ κινδύνου και την επιθυμητή 
ρευστότητα. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, 
ανάλογα με τη φύση του υποκεφαλαίου. 
Το επενδυτικό σύνολο των υποκεφαλαίων (όπως εκπροσωπείται από 
τον δείκτη αναφοράς) μειώνεται κατά τουλάχιστον 20% λόγω του 
αποκλεισμού τίτλων με χαμηλή αξιολόγηση ESG.  

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.



 

12  Amundi Funds SICAV  

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)          

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,20%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% 20,00% 0,20%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,20%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       
 

*Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης  

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης MSCI Europe (dividends reinvested) Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Μαΐου έως 30 Απριλίου.  

Από την 1η Μαΐου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds.  
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European Equity Value 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους, 
μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού 
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe Value Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική προσέγγιση 
«βάσει αξίας», αναζητώντας εταιρείες των οποίων η τιμή της μετοχής 
είναι χαμηλή συγκριτικά με τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες ή άλλα 
μεγέθη αξίας. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Ireland Limited 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων  
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου  
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 1,00% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης  
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης MSCI Europe Value Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου. 
 Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  
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European Equity Sustainable Income
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων.  

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη 
και προσφέρουν προοπτικές είσπραξης μερισμάτων. 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς, καταθέσεις και έως το 10% του καθαρού ενεργητικού 
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί μια συνολική ανάλυση των 
δεδομένων της αγοράς και των θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές που παρέχουν προοπτικές 
μερισμάτων άνω του μέσου όρου καθώς και τη δυνατότητα αύξησης 
της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου. Εκτός από τον αρχικό 
αποκλεισμό των ονομάτων που έχουν αξιολογηθεί από τη 
μεθοδολογία αξιολόγησης ESG της Amundi, ο διαχειριστής 
επενδύσεων δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στη θεμελιώδη ανάλυση 
ESG κατά τη διεξαγωγή της έρευνας από τη βάση προς την κορυφή σε 
κάθε πιθανή επενδυτική περίπτωση.  
 
Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής επενδύσεων εστιάζει στους 
θεμελιώδεις παράγοντες ESG που ενδέχεται να έχουν οικονομικό 
αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο και αναλύει την ανάπτυξη αυτών 
των παραγόντων. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανάλυσης μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την εγγενή αξία του επιχειρηματικού μοντέλου 
ενός εκδότη και της επενδυτικής του περίπτωσης. 

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων  
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20% 0,20%   A2 1,50% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,10% 20% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20% 0,20%   P2 1,00% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθεια απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης 
παραμένουν όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R (δεν είναι διαθέσιμες για το εν λόγω υποκεφάλαιο).  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς σε σχέση με την προμήθεια απόδοσης  MSCI Europe Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  
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European Equity Small Cap 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων.  
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. 
Το υποκεφάλαιο ορίζει ως εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τις 
εταιρείες που, κατά τη στιγμή της αγοράς, εμπίπτουν εντός του εύρους 
κεφαλαιοποίησης του δείκτη MSCI Europe Small Cap Index. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe Small Cap Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών 
επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές 
μακροπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi SGR S.p.A. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Επενδυτικό κεφάλαιο  

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Μετοχές μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 
Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,20%   A2 1,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,35% 20,00% 0,20%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   I2 0,75% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,06%   J2 0,75% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Europe Small Cap Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Equity Japan Target 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές. 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
στην Ιαπωνία και εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Topix (RI) 
Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη 
αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  
Βασικό νόμισμα  JPY.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιλογής μετοχών 
(bottom up), με στόχο να επιλέξει τις πιο ελκυστικές μετοχές εταιρειών 
με αφθονία σε ρευστό, οι οποίες διαθέτουν υποτιμημένο ενεργητικό ή 
προοπτική ανάπτυξης ή βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους 
ανάκαμψης. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Japan. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+4 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,20%   A2 1,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,95% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,95% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,35% 20,00% 0,20%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 1,00% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,95% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,95% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Topix (RI) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. 
Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Global Ecology ESG
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά την 
προτεινόμενη περίοδο διακράτησης, μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες 
επενδύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Δημοσιοποίησης 
Στοιχείων1.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν προϊόντα ή τεχνολογίες 
που προωθούν ένα καθαρό και πιο υγιές περιβάλλον ή είναι 
περιβαλλοντικά φιλικές. Παραδείγματα περιλαμβάνουν εταιρείες στους 
τομείς του ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας, ανακύκλωσης, επεξεργασίας υδάτων και βιοτεχνολογίας. 
 
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. Το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
MSCI World Index (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την 
προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από 
τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των 
προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν 
έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.  
 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές 
και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Η βιώσιμη επένδυση του υποκεφαλαίου εστιάζει κυρίως στην 
επένδυση σε τίτλους που συμβάλλουν σε περιβαλλοντικό στόχο. Η 
επενδυτική διαδικασία εντοπίζει τις καλύτερες ευκαιρίες σε σχέση με τις 
οικονομικές προοπτικές και τα ESG χαρακτηριστικά τους, ιδίως τα 
περιβαλλοντικά. Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού 
Δελτίου.  
Το υποκεφάλαιο κατανέμει την επένδυση σε τίτλους με 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή σχετικά με τη διακυβέρνηση 
χαρακτηριστικά σε δέκα τομείς/θέματα ESG (βιώσιμη κινητικότητα, 
γεωργία/δασοκομία, υγιή διαβίωση, αποτελεσματικότητα των ΤΠ, 
νερό, καθαρή τεχνολογία, πρόληψη της ρύπανσης, εναλλακτική 
ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, δέσμευση ESG) με κάθε επένδυση να 
εμπίπτει σε καθέναν από αυτούς τους τομείς/θέματα. Αυτή η 
διαφοροποίηση προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε ένα εύρος 
χαρακτηριστικών E, S και G. 
Μετά τον αποκλεισμό των εκδοτών στο αρχικό στάδιο, σύμφωνα με 
την Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική, η επενδυτική εστίαση 
μετατοπίζεται στον εντοπισμό ελκυστικών επενδυτικών περιπτώσεων 
τόσο από χρηματοοικονομική όσο και από ESG άποψη.  
Το δεύτερο στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας περιλαμβάνει μια 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με τη χρήση ενός 
εργαλείου εσωτερικού ελέγχου, το οποίο παρέχει στο Διαχειριστή 
Επενδύσεων ένα γράφημα των μετρικών στοιχείων αποτίμησης και της 
κίνησης της τιμής της μετοχής. Στόχος αυτής της διαδικασίας ελέγχου 
είναι ο εντοπισμός πιθανώς ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών, που 
εμφανίζουν θετική κίνηση της τιμής της μετοχής σε συνδυασμό με 
πιθανή αύξηση της τιμής.  
Το τρίτο βήμα της διαδικασίας αποτελεί μια βαθύτερη θεμελιώδη 
ανάλυση τυχόν ελκυστικών επενδυτικών περιπτώσεων. Στη συνέχεια, 
ο Διαχειριστής Επενδύσεων διεξάγει τεχνική ανάλυση του εκδότη και 

 
 

του κλάδου σε κάθε πιθανή ελκυστική επενδυτική περίπτωση. 
Στο τελικό στάδιο, ο Διαχειριστής Επενδύσεων διαμορφώνει ένα 
χαρτοφυλάκιο επιλέγοντας επενδύσεις σε καθέναν από τους 
τομείς/θέματα ESG που περιγράφονται παραπάνω.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi και της 
αξιολόγησης της συνεισφοράς τους στους περιβαλλοντικούς στόχους, 
στοχεύει στην αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών 
αποφάσεων για τους Παράγοντες βιωσιμότητας που σχετίζονται με την 
περιβαλλοντική φύση του υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 

Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που 
συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του Άρθρου 
5 του Κανονισμού για την ταξινομία. Συνεπώς, το παρόν υποκεφάλαιο 
αναμένεται να δύναται να επενδύει εν μέρει σε οικονομικές 
δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 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 
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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Ireland Limited 

Sub-Investment Manager  Amundi Deutschland GmbH  

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,20%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   I2 0,75% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,06%   J2 0,75% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   P2 1,10% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   R2 1,00% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI World Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds 
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Global Equity ESG Improvers
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  
Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών και 
μέσων συνδεδεμένων με μετοχές εταιριών παγκοσμ’ιως και οι οποίες 
έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου USD 
κατά την αγορά. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 30% του καθαρού 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην σε αναδυόμενες αγορές.  
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει 
σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.  
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους, 
μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού 
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
World Net Total Return Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα 
επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο 
σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από 
τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης 
αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν 
αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι 
ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη 
αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
μετοχές).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας 
σε εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση 
ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων επιδιώκει να προσδιορίσει τους παράγοντες ESG που 
είναι σημαντικοί για την δραστηριότητά τους και να κατανοήσει τον 
οικονομικό αντίκτυπο αυτών των παραγόντων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες που είναι 
ευθυγραμμισμένες με τον σκοπό της παραγωγής alpha, εστιάζοντας 
στην ένταξη εταιρειών που θα βελτιωθούν μελλοντικά στον τομέα ESG, 
ενώ παράλληλα επενδύει και σε εταιρείες που πρωτοπορούν στον 
τομέα ESG στους κλάδους τους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 

 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Διακράτηση 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 

 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές Επιτρέπονται (Ομάδα A)..

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια 
πώλησης 
(CDSC) 
(μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 

Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.35% 20% 0,20%  A2 1,55% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00% Μηδέν 1.35% Μηδέν 0,20%      

C Μηδέν 1,00% 1,00% Μηδέν 1.35% Μηδέν 0,20%      

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.15% 20% 0,20%  E2 1,35% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2.15% 20% 0,20%  F2 2,35% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1.15% 20% 0,20%  G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20% 0,10%  I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20% 0,06%  J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20% 0,10%  M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20% 0,20%  P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20% 0,20%  R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2,00% Μηδέν 1.35% Μηδέν 0,20%      

U Μηδέν 1,00% 3,00% Μηδέν 1.35% Μηδέν 0,20%      
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης. 3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 
έτη μετά την επένδυση. 1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης 100% MSCI World Net Total Return USD Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds 
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Global Equity Sustainable Income 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, και 
προσφέρουν προοπτικές είσπραξης μερισμάτων. Παρόλο που ο 
διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με 
αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου 
αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν 
θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και έως το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ 
και ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI World Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές 
και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα USD 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί μια συνολική ανάλυση των 
δεδομένων της αγοράς και των θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές που παρέχουν προοπτικές 
μερισμάτων άνω του μέσου όρου καθώς και τη δυνατότητα αύξησης 
της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου. Εκτός από τον αρχικό 
αποκλεισμό των ονομάτων που έχουν αξιολογηθεί από τη 
μεθοδολογία αξιολόγησης ESG της Amundi, ο διαχειριστής 
επενδύσεων δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στη θεμελιώδη ανάλυση 
ESG κατά τη διεξαγωγή της έρευνας από τη βάση προς την κορυφή σε 
κάθε πιθανή επενδυτική περίπτωση.  
 
Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής επενδύσεων εστιάζει στους 
θεμελιώδεις παράγοντες ESG που ενδέχεται να έχουν οικονομικό 
αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο και αναλύει την ανάπτυξη αυτών 
των παραγόντων. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανάλυσης μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την εγγενή αξία του επιχειρηματικού μοντέλου 
ενός εκδότη και της επενδυτικής του περίπτωσης. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Ireland Limited 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3  

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20% 0,20%   A2 1,50% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,10% 20% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθεια απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης 
παραμένουν όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R (δεν είναι διαθέσιμες για το εν λόγω υποκεφάλαιο).  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης MSCI World.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Japan Equity Engagement 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία. 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.  

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Topix Net 
Total Return Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  JPY. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί ανάλυση θεμελιωδών 
μεγεθών, η οποία στοχεύει στην επιλογή μετοχών εταιρειών με υγιή 
ισολογισμό και ελκυστικές αποδόσεις επί του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων συζητά με τις διοικήσεις αυτών των εταιρειών με στόχο τη 
βελτίωση της κατανομής κεφαλαίων και των πρακτικών ESG 
(περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης). Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς.

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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Japan. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+4 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   E2 1,35% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,20% 20,00% 0,20%   F2 2,45% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Topix Net Total Return Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Japan Equity Value 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιαπωνικές μετοχές. 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιαπωνία. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Topix Tokyo SE Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα  JPY.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιλογής μετοχών 
(bottom-up), με στόχο να επιλέξει μετοχές που φαίνονται 
υποτιμημένες. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Resona Asset Management Co. Ltd. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1). Η 
εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+4 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 



 

30  Amundi Funds SICAV  

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

ç Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 
Χρέωση εισόδου 

(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,40% Μηδέν 0,20% 

G2 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Montpensier Great European Models SRI
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη υπεραξίας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης, μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
το Άρθρο 9 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων. Ειδικότερα, το 
υποκεφάλαιο επενδύει ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο 
Montpensier GREAT EUROPEAN SRI (κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο), 
το οποίο επιδιώκει να υπερβεί σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς του, 
τον δείκτη Stoxx Europe 600 (SXXR). 

Επενδύσεις 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ευρωπαϊκές μετοχές 
και μέσα συνδεδεμένα με μετοχές.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
(κατηγορία Y). Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 15% 
του ενεργητικού του σε καταθέσεις. 

Κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων 
Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
γαλλικό δίκαιο και πληροί τις προϋποθέσεις ενός κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ.  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει στην επενδυτική του 
διαδικασία Παράγοντες Βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα στον Κώδικα Διαφάνειας που διατίθεται στην ειδική 
σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου στον ιστότοπο της εταιρείας 
διαχείρισης, στη διεύθυνση www.montpensier.com. 
Το χαρτοφυλάκιο του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εκτεθειμένο σε 
ποσοστό τουλάχιστον 60% σε μετοχές χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι επενδύσεις σε τίτλους που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
γαλλικού «Plan d'Epargne Action» (Πρόγραμμα αποταμίευσης σε 
μετοχές) θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 75% του ενεργητικού.    
Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι εκτεθειμένο:  
‐ έως το 30% του ενεργητικού του σε μετοχές ευρωπαϊκών 

χωρών οι οποίες δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, 

‐ έως το 10% του ενεργητικού του σε μετοχές αναδυόμενων 
αγορών όπως ορίζεται από το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο, 

‐ έως και το 10% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών εκτός 
Ευρώπης, 

‐ σε κίνδυνο επιτοκίου έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού, 
με ανώτατο όριο έως 20% του ενεργητικού σε ομόλογα και 10% 
σε μέσα χρηματαγοράς,  

‐ έως το 10% του καθαρού ενεργητικού σε καταθέσεις, 
‐ έως του 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
 
Οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης θα 
περιορίζονται στο 20% του ενεργητικού.  
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον τομέα ή τη 
γεωγραφική κατανομή εντός της Ευρώπης, το νόμισμα ή τις 
αξιολογήσεις των εν λόγω επενδύσεων. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να ενέχει συναλλαγματικό κίνδυνο 
έως το 30% του καθαρού ενεργητικού, εξαιρουμένου του ευρώ ή 
άλλων νομισμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για τη 
μείωση διάφορων κινδύνων, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης 
(ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή 
άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που 
εστιάζουν σε μετοχές).  

Δείκτης αναφοράς 
Ο δείκτης Stoxx Europe 600 (SXXR) λειτουργεί, εκ των υστέρων, ως 
δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου.  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου λόγω του 
δείκτη Stoxx Europe 600 (SXXR). 

Βασικό νόμισμα (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου)  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Η στρατηγική του διαχειριστή επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου ακολουθεί μια προσέγγιση «από τη βάση ως την κορυφή», 
δείχνοντας προτίμηση στην επιλογή τίτλων βάσει της θεωρητικής τους 
αξίας, δηλ. ουσιαστικά στην επιλογή συγκεκριμένων μετοχών. Δεν 
πρόκειται για τύπο ποσοτικής διαχείρισης. Στόχος του συνυπολογισμού 
κριτηρίων ESG στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ο συνδυασμός οικονομικής 
απόδοσης με την επιθυμία θετικού επηρεασμού των εκδοτών σε όρους 
απόδοσης ESG, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να σημειώνουν πρόοδο 
στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις δραστηριότητές τους, 
προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές. Η 
εφαρμοζόμενη εξωοικονομική προσέγγιση παρουσιάζεται στον Κώδικα 
Διαφάνειας της SICAV, ο οποίος που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 
διαχειριστή επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. Βασίζεται στην 
ενσωμάτωση εξωοικονομικών κριτηρίων αμέσως μετά τον καθορισμό του 
επενδυτικού φάσματος, μέσω μιας διαδικασίας αποκλεισμού με στόχο τη 
μείωση του επενδυτικού φάσματος κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση 
με το αρχικό φάσμα, σε συμμόρφωση με το γαλλικό «SRI Label». 
Επιπλέον, όλες οι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο αναλύονται σύμφωνα με μια 
διπλή προσέγγιση ESG και θεμελιωδών μεγεθών, με το ελάχιστο 
απαιτούμενο από το «SRI Label» να είναι η ανάλυση του 90% των 
μετοχών σύμφωνα με την προσέγγιση ESG. Η εφαρμοζόμενη 
εξωοικονομική προσέγγιση συμβαδίζει με τον στόχο μετριασμού του 
κινδύνου σε όρους βιωσιμότητας. 

Η προσέγγιση του διαχειριστή επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου βασίζεται στον εντοπισμό επενδυτικών περιοχών (δηλαδή 
τομέων ή υποτομέων δραστηριότητας, γραμμών προϊόντων ή υπηρεσιών 
κ.λπ.) τις οποίες θεωρεί υποσχόμενες σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο διαχειριστής επενδύσεων 
του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στην έρευνα και την ανάλυση 
μοτίβων ή τάσεων που θεωρεί ότι ευνοούν, από διαρθρωτική ή 
χρηματοοικονομική άποψη, την ανάπτυξη εταιρειών. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει επίσης τη 
στρατηγική θέση της εταιρείας στο ανταγωνιστικό της περιβάλλον. Οι 
εταιρείες αξιολογούνται με βάση τα ίδια χαρακτηριστικά τους, ενώ μπορεί 
να είναι διαφόρων τύπων: για παράδειγμα, οι λεγόμενες εταιρείες «σε 
φάση ανάπτυξης», οι οποίες προκύπτουν από μια αρκετά συναινετική 
προσέγγιση, εταιρείες «σε φάση μετάβασης», οι οποίες προκύπτουν από 
μια πιο «αντιθετική» προσέγγιση, και εταιρείες «σε φάση ανάκαμψης», οι 
οποίες είναι πιο επικίνδυνες αλλά ενδέχεται επίσης να προσφέρουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες για ανατίμηση. 

Ο διαχειριστής επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει 
ποιοτικά τη στρατηγική θέση της εταιρείας στο ανταγωνιστικό της 
περιβάλλον, τους φραγμούς εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά, τη 
στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας, την ποιότητα της διαχείρισης και 
την προβλεψιμότητα των κερδών της. 

Μια ποσοτική μελέτη βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών προσδιορίζει 
σε ποια κατηγορία μοντέλου ανάπτυξης ανήκει κάθε τίτλος: τίτλοι σε 
φάση ανάπτυξης, σε φάση μετάβασης, σε φάση ανάκαμψης (εταιρείες 
που έχουν βιώσει περίοδο ύφεσης, κυρίως για οικονομικούς λόγους, 
αλλά των οποίων τα θεμελιώδη μεγέθη δεν αμφισβητούνται a priori). 

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο εκτίθεται στον κίνδυνο του ενδεχόμενου ένα 
γεγονός ή μια κατάσταση στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή 
διακυβερνητικό πεδίο να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, 
πραγματικές ή δυνητικές, στην αξία των τίτλων του χαρτοφυλακίου. Ο 
κίνδυνος βιωσιμότητας εξελίσσεται και ποικίλει ανάλογα με τις 
δραστηριότητες των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, ενώ μπορεί επίσης να 
ποικίλλει ανάλογα με τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές, ακόμα και 
στις χώρες όπου η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη ή ασκεί τη δραστηριότητά 
της. Λόγω της πολλαπλότητας των κινδύνων βιωσιμότητας, η έκθεση σε 
αυτούς τους κινδύνους δεν μπορεί να αποφευχθεί και η εμφάνιση ενός ή 
περισσότερων κινδύνων βιωσιμότητας μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην απόδοση του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνεπώς, η 
καθαρή αξία ενεργητικού του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να 
σημειώσει πτώση ανεξάρτητα από την κίνηση των αγορών. 
Με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου βιωσιμότητας, η εφαρμοζόμενη 
πολιτική αποκλεισμού στοχεύει στον εντοπισμό εταιρειών των οποίων οι 
πρακτικές θεωρούνται αμφιλεγόμενες από περιβαλλοντική, κοινωνική 
και/ή διακυβερνητική άποψη. Η ανάλυση ESG που διενεργείται από την 
εταιρεία διαχείρισης του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου ολοκληρώνει αυτή 
τη διαδικασία και στοχεύει στον εντοπισμό εταιρειών που δεν 
συμβαδίζουν με τις προσδοκίες της όσον αφορά την εταιρική 
διακυβέρνηση ή τις επιπτώσεις των εταιρειών στο περιβάλλον και την 
κοινωνία, με στόχο τη διακράτηση στο χαρτοφυλάκιο μόνο μετοχών με 
καλές πρακτικές, ή θετικό ή ουδέτερο αντίκτυπο. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Asset Management (επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο), Montpensier Finance (κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο) 

Τεχνικές και μέσα  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα επί 
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων.
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Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Ο ακόλουθος κατάλογος ισχύει για κύρια και επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια. 

 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Συγκέντρωση 
 Πιστωτικός 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Υψηλή απόδοση 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Μετοχές χαμηλής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης  

 Βιώσιμη επένδυση 
 Μεταβλητότητα 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου – Βάσει υποχρεώσεων 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αναμένεται να αυξήσει την έκθεση 
που επιτυγχάνεται από το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο.  

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο είναι σε συμμόρφωση με το γαλλικό Πρόγραμμα 
Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d’Epargne en Actions ή «PEA»). 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)    
 

  

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια 
πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Επαναλαμβανόμενε
ς χρεώσεις κύριου 

αμοιβαίου 
κεφαλαίου (μέγ.)* 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Διαχείριση 
Προμήθεια 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.25% 0,60% 20% 0.10%  A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00% Μηδέν 1,25% 0,60% Μηδέν 0.10%     

C Μηδέν 1,00% 1,00% Μηδέν 1,25% 0,60% Μηδέν 0.10%     

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.05% 0,60% 20% 0.10%  E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2.05% 0,60% 20% 0.10%  F2 2,20% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1.05% 0,60% 20% 0.10%  G2 1,20% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 0,60% 20% 0.10%  P2 0,60% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  R2 0,50% 

T Μηδέν 1,00% 2,00% Μηδέν 1,40% 0,60% Μηδέν 0.10%     

U Μηδέν 1,00% 3,00% Μηδέν 1,40% 0,60% Μηδέν 0.10%     

 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Stoxx Europe 600 Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
* Αριθμητικά στοιχεία Ιουνίου 2021. Ανατρέξτε στο έγγραφο «Βασικές πληροφορίες για επενδυτές» του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου για την κατηγορία μεριδίων  
Υ ώστε να δείτε τα πιο πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων.
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Montpensier M Climate Solutions
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  

Η επίτευξη υπεραξίας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης, μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
το Άρθρο 9 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων.  

Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει ως επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο στο αμοιβαίο κεφάλαιο Montpensier M Climate Solutions, το 
οποίο επιδιώκει τη συμμετοχή στην ανάπτυξη των παγκόσμιων 
αγορών μετοχών, επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχές εταιρειών των 
οποίων οι πρωτοβουλίες ή οι λύσεις συνεισφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, 
στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ή σε μετοχές 
εταιρειών που μέρος των δραστηριοτήτων τους αφορά τάσεις και 
εξελίξεις συνδεδεμένες με το θέμα της ενεργειακής και κλιματικής 
μετάβασης. 

Επενδύσεις 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές σε όλο τον 
κόσμο.  

Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
(κατηγορία Y). Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 15% 
του ενεργητικού του σε καταθέσεις. 

Κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων (FCP) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και 
πληροί τις προϋποθέσεις ενός κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ.  

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και παρόμοια μέσα (όπως 
πιστοποιητικά επενδύσεων και μετατρέψιμα ομόλογα) εταιρειών σε 
όλο τον κόσμο, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και σε όλες τις 
γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου έως και του 40% του 
ενεργητικού του σε αναδυόμενες αγορές. 

Τα μέσα που είναι ισοδύναμα με μετοχές ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύουν έως και το 25% του καθαρού ενεργητικού του. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία για αυτές 
τις επενδύσεις.  

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης:  
‐ να είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο επιτοκίου έως και το 40% του 

καθαρού ενεργητικού, με ανώτατο όριο έως 25% του 
ενεργητικού σε ομόλογα και 10% σε μέσα χρηματαγοράς,  

‐ να επενδύει έως το 10% του καθαρού ενεργητικού σε 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και 

‐ να τηρεί καταθέσεις έως το 10% του καθαρού ενεργητικού του.    

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική 
ή πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που 
εστιάζουν σε χρεόγραφα και μετοχές). 

 
Δείκτης αναφοράς 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση.  
Η αναφορά σε έναν δείκτη γίνεται μόνο για σκοπούς επακόλουθης 
σύγκρισης. 
Ο δείκτης Stoxx Global 1800 (SXW1R) λειτουργεί, εκ των υστέρων, ως 
δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου.  
 

Βασικό νόμισμα (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου)  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Η στρατηγική διαχείρισης του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
χρησιμοποιεί μια διπλή προσέγγιση για τον εντοπισμό μετοχών  

- επιλογή συγκεκριμένων μετοχών βάσει μη χρηματοοικονομικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον προσδιορισμό της συμμετοχής των εταιρειών 
στην ενεργειακή και οικολογική μετάβαση. Ορισμένες δραστηριότητες, 
όπως η πυρηνική ενέργεια και η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, 
αποκλείονται, 

- συμπληρωμένη από ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, η οποία 
στηρίζεται σε ποσοτική μελέτη βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Το επενδυτικό φάσμα αποτελείται από εισηγμένες εταιρείες 
επιλεγμένες βάσει κριτηρίων ESG (κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας 
και διακυβέρνησης), με σκοπό τον προσδιορισμό της συμμετοχής των 
εταιρειών στην ενεργειακή και οικολογική μετάβαση. Για κάθε στοιχείο 
που πληροί τις προϋποθέσεις για είσοδο στο χαρτοφυλάκιο, θα γίνεται 
εκτίμηση του μέρους του συνολικού κύκλου εργασιών που 
συνεισφέρει, άμεσα ή έμμεσα, στην ενεργειακή και οικολογική 
μετάβαση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται παρέχονται κυρίως 
από την MSCI ESG Research, και μπορούν να συμπληρωθούν ή να 
επικαιροποιηθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης αντλώντας δεδομένα 
από άλλες πηγές. Αυτή η επιμέτρηση θα καθορίζεται από μια εκτίμηση 
του κύκλου εργασιών κάθε εταιρείας στις οκτώ κατηγορίες 
δραστηριότητας που συνιστούν συμμετοχή σε «οικολογικές 
δραστηριότητες» που αφορούν την ενεργειακή και οικολογική 
μετάβαση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: 
‐ Ενέργεια, 
‐ δόμηση, 
‐ κυκλική οικονομία, 
‐ μεταποίηση, 
‐ μεταφορά για ίδιο λογαριασμό, 
‐ τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, 
‐ γεωργία και δασοκομία, 
‐ προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Το πεδίο εφαρμογής της ενεργειακής και οικολογικής μετάβασης 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνεισφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, 
στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή, 
γεωθερμική, υδροηλεκτρική, θαλάσσια, από βιομάζα, κ.λπ.), στην 
ενεργειακή απόδοση και στο μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα κτιρίων 
και διαδικασιών μεταποίησης, στην κυκλική οικονομία, στις μεταφορές 
για ίδιο λογαριασμό, στη γεωργία και τη δασοκομία, στην υποδομή για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κ.λπ. Πρόκειται για 
«δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την 
επιμέτρηση, την πρόληψη, τον περιορισμό, την ελαχιστοποίηση ή τη 
διόρθωση περιβαλλοντικής ζημιάς στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, 
καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, τον θόρυβο 
και τα οικοσυστήματα, για την ευημερία της ανθρωπότητας». 

Μια έμμεση συμβολή μπορεί να συνίσταται, για παράδειγμα, στη 
χρηματοδότηση, την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου σε σχετικές 
εταιρείες, την κατασκευή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε 
«οικολογικές δραστηριότητες» ή την κατανάλωση προϊόντων 
«οικολογικών δραστηριοτήτων». Οι μετοχές ταξινομούνται σε σχέση με 
το ποσοστό του κύκλου εργασιών που εκτελείται σε «οικολογικές 
δραστηριότητες»: 
‐ Μετοχές τύπου Ι, εταιρείες με πάνω από το 50% του κύκλου 

εργασιών τους σε «οικολογικές δραστηριότητες», 
‐ Μετοχές τύπου ΙΙ, εταιρείες από 10% έως 50% του κύκλου 

εργασιών τους σε «οικολογικές δραστηριότητες», 
‐ Μετοχές τύπου III, εταιρείες με κάτω από το 10% του κύκλου 

εργασιών τους σε «οικολογικές δραστηριότητες». 
Η επενδυτική στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους περιορισμούς: 
‐ Οι μετοχές τύπου Ι θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% 

του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, 
‐ Οι μετοχές τύπου I ή τύπου II θα αντιπροσωπεύουν από κοινού 

τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, 
‐ Το ενεργητικό «διαφοροποίησης» του χαρτοφυλακίου, 

συμπεριλαμβανομένων μετοχών τύπου ΙΙΙ και/ή άλλων 
χρεωστικών μέσων και μέσων χρηματαγοράς, πρέπει να 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 25% του συνολικού 
ενεργητικού του χαρτοφυλακίου.  

Οι μετοχές τύπου III που περιλαμβάνονται ενεργητικό 
«διαφοροποίησης» περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες μετοχών: 
‐ Μετοχές εταιρειών που δεν πληρούν κανέναν από τους 

περιορισμούς ως προς το ποσοστό του κύκλου εργασιών που 
συνδέεται με «οικολογικές δραστηριότητες», ενώ παράλληλα 
επιλέγονται από το ίδιο φάσμα δυνητικά επενδύσιμων μετοχών 
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υποκείμενων σε εσωτερική αξιολόγηση. Για παράδειγμα, μια 
εταιρεία μπορεί να έχει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα αλλά να μην εκτελεί καμία από τις οκτώ επιλέξιμες 
«οικολογικές δραστηριότητες», ή να έχει καλή βαθμολογία όσον 
αφορά τη συμμετοχή της στην ενεργειακή και οικολογική 
μετάβαση, αλλά να αντλεί λιγότερο από το 10% του κύκλου 
εργασιών της από κάποια από τις οκτώ «οικολογικές 
δραστηριότητες», 

‐ Χρεόγραφα και μέσα χρηματαγοράς, στους εκδότες των οποίων 
δεν θα εφαρμόζεται κανένας περιορισμός στον κύκλο εργασιών. 

Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη επίμαχων ζητημάτων, ιδίως 
εκείνων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι εταιρείες που 
εμπλέκονται σε πολύ σοβαρά επίμαχα ζητήματα σε σχέση με το 
περιβάλλον ή, γενικότερα, σε πολύ σοβαρό επίμαχο ζήτημα σε σχέση 
με τα κριτήρια ESG, θα εξαιρούνται από το επενδυτικό φάσμα. Η 
παρακολούθηση των επίμαχων ζητημάτων θα βασίζεται κυρίως στην 
έρευνα που παρέχεται από την MSCI ESG Research. Η επιλογή του 
διαχειριστή θα γίνεται κυρίως ανάμεσα σε εταιρείες που συμβάλλουν 
στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ή συμμετέχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, στις τάσεις και εξελίξεις που συνδέονται με την 
ενεργειακή και την κλιματική μετάβαση. Κατά την επιλογή αυτών των 
μετοχών, ο διαχειριστής θα συμπληρώνει την ανάλυση των κριτηρίων 
ESG με μια ανάλυση των εγγενών χαρακτηριστικών των εταιρειών και 
των προοπτικών τους, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει των 
θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών με μακροπρόθεσμη προοπτική. Ο 
διαχειριστής θα βασίζεται στην κατανόηση του επιχειρηματικού 
μοντέλου και της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, αλλά και 
στις προβλέψεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη και στην αποτίμηση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.  

Τα στάδια για τον εντοπισμό δυνητικά επενδύσιμων μετοχών τύπου I 
(πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών από «οικολογικές 
δραστηριότητες») και τύπου II (10% έως 50% του κύκλου εργασιών από 
«οικολογικές δραστηριότητες») μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1/ Ορίζεται αρχικό φίλτρο που βασίζεται σε μη χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, με σκοπό την εξαίρεση: 
‐ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πυρηνικής 

ενέργειας (ή στην παροχή προϊόντων και/ή υπηρεσιών στην 
πυρηνική βιομηχανία, όταν πάνω από το 15% του κύκλου 
εργασιών σχετίζεται με αυτές τις δραστηριότητες), 

‐ παραγωγών ενέργειας από πηγές ορυκτών καυσίμων, 
‐ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πυρομαχικών 

διασποράς ή ναρκών κατά προσωπικού, 
‐ εταιρειών που εμπλέκονται σε πολύ σοβαρά επίμαχα ζήτημα σε 

σχέση με το περιβάλλον ή τα κριτήρια ESG. 

2/ Οι μετοχές που έχουν περάσει από το φίλτρο υπόκεινται στη 
συνέχεια σε τρεις εσωτερικές αξιολογήσεις: 
‐ Αξιολόγηση για τη συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση, η 

οποία εκτιμάται σύμφωνα με διάφορα θέματα, όπως ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, νερό, κυκλική οικονομία, πράσινα 
κτίρια, καθαρή τεχνολογία, τοξικές εκπομπές, κ.λπ. 

‐ Αξιολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
συνυπολογίζοντας την ένταση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα των εταιρειών και τους στόχους τους για τη μείωσή 
τους. 

‐ Αυτές οι δύο αξιολογήσεις υπολογίζονται από μη 
χρηματοοικονομικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, τα οποία 
παρέχονται κυρίως από την MSCI ESG Research. Μπορούν να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν από την Εταιρεία 
Διαχείρισης αντλώντας δεδομένα από άλλες πηγές. Αυτές οι 
αξιολογήσεις αρχικά μειώνουν το επενδυτικό φάσμα. 

‐ Αυτές οι αξιολογήσεις, οι οποίες συνδέονται με μια ποιοτική 
ανάλυση της δραστηριότητας των εταιρειών, επιτρέπουν την 
ταξινόμηση των εταιρειών με βάση τη συμμετοχή τους στην 
ενεργειακή και οικολογική μετάβαση, και την ένταξη της 
δραστηριότητάς τους στις «οικολογικές δραστηριότητες». 
Αξιολόγηση της ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών (οικονομική 
σταθερότητα, χρηματιστηριακή αξία, διασπορά, ρευστότητα 
κ.λπ.), η οποία καθορίζεται από χρηματοοικονομικούς δείκτες 
και δεδομένα της αγοράς. 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι ο εντοπισμός μετοχών με προφίλ που 
πληροί τις προϋποθέσεις αναφορικά με τον συνδυασμό κριτηρίων 
ESG και κριτηρίων θεμελιωδών μεγεθών, προκειμένου να εντοπίσει τις 
δυνητικά επενδύσιμες μετοχές. 

3/ Στη συνέχεια, συνυπολογίζεται η εκτίμηση του ποσοστού του κύκλου 
εργασιών που σχετίζεται με τις οκτώ κατηγορίες επιλέξιμων 
δραστηριοτήτων, προκειμένου οι δυνητικά επενδύσιμοι τίτλοι να 
ταξινομηθούν ως τύπου Ι ή τύπου ΙΙ όσον αφορά τις οκτώ κατηγορίες 
δραστηριότητας που συμμετέχουν στην ενεργειακή και οικολογική 
μετάβαση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

4/ Ο διαχειριστής στη συνέχεια προσδιορίζει τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, επιλέγοντας μετοχές μεταξύ εκείνων που 
εντοπίστηκαν στα προηγούμενα στάδια, σύμφωνα με τους 
περιορισμούς κατανομής του χαρτοφυλακίου σε σχέση με το «πράσινο 
τμήμα». Οι μετοχές τύπου III, δηλαδή εταιρειών με κάτω από το 10% 
του κύκλου εργασιών τους σε «οικολογικές δραστηριότητες», θα 
επιλέγονται από τον διαχειριστή μέσα από το ίδιο φάσμα δυνητικά 
επενδύσιμων τίτλων, αλλά χωρίς την εφαρμογή περιορισμών σχετικά 
με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάποια από τις οκτώ «οικολογικές 
δραστηριότητες» που είναι επιλέξιμες για τους τύπους Ι και ΙΙ. Ο 
βαθμός έκθεσης σε μετοχικό κίνδυνο είναι τουλάχιστον 75% και 
περιορίζεται στο 100% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, μέσω ενός τύπου ενεργής και διακριτικής διαχείρισης «από 
τη βάση ως την κορυφή», δείχνοντας προτίμηση στην επιλογή τίτλων 
βάσει της θεωρητικής τους αξίας, δηλ. βασικά στην επιλογή 
συγκεκριμένων μετοχών στις διάφορες παγκόσμιες αγορές. 

Η εφαρμοζόμενη εξωοικονομική προσέγγιση συμβαδίζει με τον στόχο 
μετριασμού του κινδύνου σε όρους βιωσιμότητας. 

 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο εκτίθεται στον κίνδυνο του ενδεχόμενου 
ένα γεγονός ή μια κατάσταση στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή 
διακυβερνητικό πεδίο να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, 
πραγματικές ή δυνητικές, στην αξία των τίτλων του χαρτοφυλακίου. Ο 
κίνδυνος βιωσιμότητας εξελίσσεται και ποικίλει ανάλογα με τις 
δραστηριότητες των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, ενώ μπορεί επίσης 
να ποικίλλει ανάλογα με τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές, 
ακόμα και στις χώρες όπου η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη ή ασκεί τη 
δραστηριότητά της. Λόγω της πολλαπλότητας των κινδύνων 
βιωσιμότητας, η έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους δεν μπορεί να 
αποφευχθεί και η εμφάνιση ενός ή περισσότερων κινδύνων 
βιωσιμότητας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του 
κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνεπώς, η καθαρή αξία ενεργητικού του 
κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να σημειώσει πτώση ανεξάρτητα 
από την κίνηση των αγορών. 
Με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου βιωσιμότητας, η εφαρμοζόμενη 
πολιτική αποκλεισμού στοχεύει στον εντοπισμό εταιρειών των οποίων 
οι πρακτικές θεωρούνται αμφιλεγόμενες από περιβαλλοντική, 
κοινωνική και/ή διακυβερνητική άποψη. Η ανάλυση ESG που 
διενεργείται από την εταιρεία διαχείρισης του κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία και στοχεύει στον 
εντοπισμό εταιρειών που δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες της όσον 
αφορά την εταιρική διακυβέρνηση ή τις επιπτώσεις των εταιρειών στο 
περιβάλλον και την κοινωνία, με στόχο τη διακράτηση στο 
χαρτοφυλάκιο μόνο μετοχών με καλές πρακτικές, ή θετικό ή ουδέτερο 
αντίκτυπο. 
Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Asset Management (επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο), Montpensier Finance (κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο) 

 

Τεχνικές και μέσα  

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα επί 
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Ο ακόλουθος κατάλογος ισχύει για κύρια και επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια. 

 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση μετοχών 

 Υψηλός κίνδυνος 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Μετοχές χαμηλής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης  

 Βιώσιμη επένδυση 
 Μεταβλητότητα 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων 

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αναμένεται να αυξήσει την έκθεση 
που επιτυγχάνεται από το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο.  
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)    
 

  

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια 
πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Επαναλαμβανόμενε
ς χρεώσεις κύριου 

αμοιβαίου 
κεφαλαίου (μέγ.)* 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Διαχείριση 
Προμήθεια 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.25% 0,60% 20% 0.10%  A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00% Μηδέν 1,25% 0,60% Μηδέν 0.10%     

C Μηδέν 1,00% 1,00% Μηδέν 1,25% 0,60% Μηδέν 0.10%     

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1.05% 0,60% 20% 0.10%  E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2.05% 0,60% 20% 0.10%  F2 2,20% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1.05% 0,60% 20% 0.10%  G2 1,20% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 0,60% 20% 0.10%  P2 0,60% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 0,60% 20% 0.10%  R2 0,50% 

T Μηδέν 1,00% 2,00% Μηδέν 1,40% 0,60% Μηδέν 0.10%     

U Μηδέν 1,00% 3,00% Μηδέν 1,40% 0,60% Μηδέν 0.10%     

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση. 
* Αριθμητικά στοιχεία Ιουνίου 2021. Ανατρέξτε στο έγγραφο «Βασικές πληροφορίες για επενδυτές» του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου για την κατηγορία μεριδίων  
Υ ώστε να δείτε τα πιο πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Stoxx Global 1800 (SXW1R) index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Pioneer Global Equity
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων και κλάδων. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI World Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον 
Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές 
και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG 
του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

 Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3  

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,65% 20,00% 0,20%   A2 1,80% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης MSCI World.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Pioneer US Equity Dividend Growth
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ και 
προσφέρουν προοπτικές είσπραξης μερισμάτων. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% του ενεργητικού 
του σε τίτλους εκδοτών εκτός ΗΠΑ. Το όριο επενδύσεων σε εκδότες 
εκτός ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει τίτλους Καναδών εκδοτών. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 5% του ενεργητικού σε 
αναδυόμενες αγορές και, επιπλέον, να αναζητά έκθεση σε ακίνητα. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού του 
σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού και έως και το 20% σε 
μετατρέψιμους τίτλους.  

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Russell 
1000 Value Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική προσέγγιση 
«βάσει αξίας», αναζητώντας εταιρείες των οποίων η τιμή της μετοχής 
είναι χαμηλή συγκριτικά με τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες ή άλλα 
μεγέθη αξίας. Η επενδυτική διαδικασία ενισχύεται από έρευνα 
θεμελιωδών και ποιοτικών μεγεθών. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

 Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης (CDSC) 

(μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 1,00% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης Russell 1000 Value.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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Pioneer US Equity ESG Improvers 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ.  
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει 
σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.  
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους, 
μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού 
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
S&P 500 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
μετοχές).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας 
σε εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση 
ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες 
ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς της δημιουργίας alpha, 
εστιάζοντας στην ένταξη εταιρειών που θα γίνουν μελλοντικά ισχυρές 
στον τομέα ESG, ενώ παράλληλα θα επενδύουν σε εταιρείες που 
πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους κλάδους τους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 

 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Μετοχές μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

 
Ετήσια 

προμήθεια 
διανομής 

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   A2 1,55% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   E2 1,35% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,35% 

G 3,00% 0,35% Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  S&P 500 Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Pioneer US Equity Fundamental Growth 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Russell 
1000 Growth Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική προσέγγιση 
«βάσει ανάπτυξης», αναζητώντας εταιρείες με προοπτική αύξησης 
κερδών άνω του μέσου όρου. Η επενδυτική διαδικασία ενισχύεται από 
έρευνα θεμελιωδών μεγεθών.  Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 
Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες 
πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

 Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης Russell 1000 Growth.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Pioneer US Equity Research 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του S&P 500 
Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως 
στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό έρευνας 
ποιοτικών και θεμελιωδών μεγεθών ώστε να εντοπίζει μετοχές με 
υψηλές μακροπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc.  

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

 Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   I2 0,65% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,06%   J2 0,65% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης S&P 500.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Pioneer US Equity Research Value 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Russell 
1000 Value Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική προσέγγιση 
«βάσει αξίας», αναζητώντας εταιρείες των οποίων η τιμή της μετοχής 
είναι χαμηλή συγκριτικά με τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες ή άλλα 
μεγέθη αξίας. Η επενδυτική διαδικασία ενισχύεται από έρευνα 
θεμελιωδών μεγεθών. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης Russell 1000 Value.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Polen Capital Global Growth  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών υψηλής 
κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% του καθαρού 
ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών με μεγάλο εύρος χρηματιστηριακών 
αξιών, ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατ. δολαρίων ΗΠΑ2. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 35%3 του καθαρού 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν σε αναδυόμενες αγορές. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς 
και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για 
αντιστάθμιση κινδύνων 

Βασικό νόμισμα USD.

 
24 δισ. USD έως 8 Ιουνίου 2022 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων επιλέγει μετοχές με βάση μια πειθαρχημένη ανάλυση για 
την αποτίμηση (bottom-up), δημιουργώντας ένα συμπυκνωμένο 
χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από χρεόγραφα για τα οποία η ομάδα 
επενδύσεων είναι σίγουρη. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Polen Capital Management LLC 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενη αγορά 

 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.

3 30% έως τις 7 Ιουνίου 2022 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,60% 20,00% 0,25%   A2 1,80% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,80% Μηδέν 0,25%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,80% Μηδέν 0,25%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,25%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,35% 20,00% 0,25%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,25%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,15%   I2 0,85% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,11%   J2  
M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,15%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,25%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,25%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,80% Μηδέν 0,25%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,80% Μηδέν 0,25%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης: MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Sustainable Top European Players 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά την 
προτεινόμενη περίοδο διακράτησης, μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες 
επενδύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Δημοσιοποίησης 
Στοιχείων. Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο έχει ως στόχο να συμβάλει 
στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου. 

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε 
μετοχές εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που 
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και 
ευθυγραμμίζονται με τον βιώσιμο επενδυτικό στόχο του υποκεφαλαίου 
για μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. 

Το επενδυτικό σύνολο του υποκεφαλαίου είναι κατά κύριο λόγο 
εισηγμένες ευρωπαϊκές μετοχές και, ενώ μπορεί να επενδύει σε 
οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας, οι συμμετοχές του μπορούν, 
οποιαδήποτε στιγμή, να επικεντρωθούν σε έναν σχετικά μικρό αριθμό 
εταιρειών με το χαρτοφυλάκιό του να έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε η ένταση άνθρακα να ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη MSCI 
Europe Climate Change Index.1 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική.  

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον MSCI Europe Climate 
Change Index ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο MSCI Europe Climate Change Index είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος αξιολογεί και περιλαμβάνει τις 
συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και, 
συνεπώς, ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (δηλ. 
μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα) που προωθείται από το υποκεφάλαιο. 
Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση 
www.amundi.com.   

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει τίτλους με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές, καθώς και τα ESG χαρακτηριστικά τους, και ιδίως τα 
χαρακτηριστικά έντασης άνθρακα.  

Ο βιώσιμος επενδυτικός στόχος επιτυγχάνεται με την ευθυγράμμιση 
των στόχων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του υποκεφαλαίου 
με τον δείκτη MSCI Europe Climate Change Index. Η ένταση του 
αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως 
σταθμισμένος μέσος όρος του χαρτοφυλακίου και συγκρίνεται με την 
σταθμισμένη ένταση του αποτυπώματος άνθρακα του MSCI Europe 
Climate Change Index.  

 
1 Η ένταση άνθρακα του χαρτοφυλακίου και του δείκτη αναφοράς 
υπολογίζεται μέσω δεδομένων που παρέχονται από έναν ή 
περισσότερους εξωτερικούς παρόχους δεδομένων. 

Ως εκ τούτου, τίτλοι με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
έχουν υψηλότερη πιθανότητα να επιλεγούν στο χαρτοφυλάκιο σε 
σύγκριση με τίτλους με σχετικά υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο αποκλείει εταιρείες με αμφιλεγόμενη 
συμπεριφορά ή/και συμμετοχή σε αμφιλεγόμενα προϊόντα σύμφωνα 
με την Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική. 

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
συνόλου (εισηγμένες ευρωπαϊκές μετοχές). Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού 
συνόλου, 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 χρήσης 
της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του υποκεφαλαίου. 

Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του επενδυτικού 
συνόλου, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του 
επενδυτικού συνόλου του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων 
με την χαμηλότερη αξιολόγηση ESG από το επενδυτικό σύνολο. 

Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που 
συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του 
Άρθρου 5 του Κανονισμού για την ταξινομία. Συνεπώς, το παρόν 
υποκεφάλαιο αναμένεται να δύναται να επενδύει εν μέρει σε 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 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 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης   MSCI Europe Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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US Pioneer Fund 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% του ενεργητικού του, 
κατά τη στιγμή της αγοράς, σε τίτλους εταιρειών εκτός ΗΠΑ. 

Το υποκεφάλαιο επιδιώκει βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
προφίλ βιωσιμότητας σε σύγκριση με τον δείκτη MSCI Europe μέσω 
της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG (περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και εταιρικής διακυβέρνησης). 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
S&P 500 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Μέσω της 
χρήσης κατοχυρωμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται και 
βελτιώνονται από το 1928, ο διαχειριστής επενδύσεων αναλύει τους 
επιμέρους εκδότες ώστε να εντοπίζει μετοχές με προοπτική αύξησης 
της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου και, στη συνέχεια, διακρατεί 
τις εν λόγω μετοχές έως την εκπλήρωση των προσδοκιών. Επιπλέον, 
το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

 Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3. 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης (CDSC) 

(μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% 0,25% Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,25% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης S&P 500.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Pioneer US Equity Mid Cap 

(με την ονομασία «Wells Fargo US Equity Mid Cap» 
έως τις 8 Ιουνίου 2022)
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ. 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών που: 
- έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ, 
- έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς εντός του εύρους του δείκτη MSCI 
USA Mid Cap Value Index, 
- είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ ή σε κάποια άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις και μπορεί να 
επενδύσει μέχρι και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI US 
Mid Cap Value Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές). 

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου χρησιμοποιώντας ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών 
(bottom-up), με στόχο να επιλέξει τις πιο ελκυστικές μετοχές εταιρειών 
με αφθονία σε ρευστό, οι οποίες διαθέτουν υποτιμημένο ενεργητικό ή 
προοπτική ανάπτυξης και περιορισμένο κίνδυνο πτώσης. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο 
διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την 
εξέταση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
(όπως ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική 
διαδικασία του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του 
Κανονισμού για την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
υποκείμενες επενδύσεις του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc5 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

  

 
5Μέχρι τις 8 Ιουνίου 2022, Διαχειριστής Επενδύσεων είναι η Wells 
Capital Management Incorporated 
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,35% 20,00% 0,20%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   P2 1,10% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   R2 1,00% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,20%       

 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI US Mid Cap Value Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Ιουνίου έως 31 Μαΐου.  
Από την 1η Ιουνίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2022 και δεν δύναται να 
λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Asia Equity Concentrated 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ασιατικές μετοχές (εκτός της 
Ιαπωνίας).  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών 
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία (εξαιρουμένης 
της Ιαπωνίας και συμπεριλαμβανομένης της Κίνας). Οι επενδύσεις σε 
κινέζικες μετοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω 
εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του διαύλου 
επενδύσεων Stock Connect. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως 
και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές 
κατηγορίας Α και Β (συνδυαστικά). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών QFI. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις.  
 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.  

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI AC 
Asia ex Japan Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο θα διατηρεί ένα πιο συμπυκνωμένο 
χαρτοφυλάκιο σε σχέση με τον Δείκτη αναφοράς. Το επίπεδο 
συσχέτισης με τον Δείκτη αναφοράς μπορεί να περιορίσει την έκταση 
στην οποία η απόδοση του χαρτοφυλακίου αποκλίνει από τον δείκτη 
αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς 
ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο 
του υποκεφαλαίου συνδυάζοντας στρατηγικές από την κορυφή προς 
τη βάση και από τη βάση προς την κορυφή: γεωγραφικός 
καταμερισμός και επιλογή μετοχών βάσει της προοπτικής και της 
εκτίμησης ανάπτυξης. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited.  

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1). Η 
εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,90% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης MSCI AC Asia ex Japan Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Μετοχές China A 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του καθαρού 
ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Το 
υποκεφάλαιο θα επενδύει και θα έχει άμεση πρόσβαση σε κινεζικές 
μετοχές κατηγορίας A μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών QFI 
και του Stock Connect, με έκθεση έως και του 100% του ενεργητικού 
του.   

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, καταθέσεις, έως και το 10% 
του καθαρού ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς (για σκοπούς 
χρηματαγοράς και σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς) 
και έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και 
ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI China A Onshore NR USD Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα 
επενδύει σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. 
Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
είναι σχετικά συγκεντρωμένο σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς και 
ο διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την παραγωγή υπερβάλλουσας 
απόδοσης μέσω της επιλογής ενεργών μετοχών ή τομέων και της 
στάθμισης. Οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να περιορίσουν την έκταση 
στην οποία η απόδοση του χαρτοφυλακίου αποκλίνει από αυτή του 
δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για τον λόγο 
αυτό δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα USD

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3. 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A)

 
 

Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία   

Επιβάρυνση 
εισόδου 
(Μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής 

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.) 

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.) 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   A2 1,70% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,40% 20,00% 0,30%   F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,30%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,15%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,15%   M2 0,80% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,30%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI China  A Onshore NR USD Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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China Equity
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας και είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Κίνας 
ή του Χονγκ Κονγκ.  

Το υποκεφάλαιο επενδύει και έχει άμεση πρόσβαση σε κινεζικές 
μετοχές κατηγορίας A μέσω του Stock Connect, με έκθεση κάτω του 
70% του καθαρού ενεργητικού του ανά πάσα στιγμή. Το υποκεφάλαιο 
δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης 
αδειών QFI. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI China 10/40 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης συνολικών 
δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3. 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   A2 1,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,15%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   P2 0,85% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,30%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI China 10/40 Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου. 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023. 
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Emerging Europe and Mediterranean Equity 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών 
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναπτυσσόμενες 
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε χώρες της Μεσογείου, κάποιες εκ των 
οποίων μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενες αγορές. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
μετοχές).  

Βασικό νόμισμα EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης 
συνολικών δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών 
επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές 
μακροπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Κίνδυνος χώρας – Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική 

 Κίνδυνος χώρας – Ρωσία 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης  
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής  

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Βάσει υποχρεώσεων. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   A2 1,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,15%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Emerging Markets Equity Focus  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών που εκδίδονται 
από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως 
σε αναδυόμενες χώρες. Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είτε μέσω εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ 
Κονγκ είτε μέσω του διαύλου επενδύσεων Stock Connect. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε γραμμάτια συμμετοχής (P-
Notes), με σκοπό την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η 
συνολική επενδυτική έκθεση του υποκεφαλαίου σε κινέζικες μετοχές A 
και Β κατηγορίας (συνδυαστικά) δεν θα υπερβαίνει το 30% του 
καθαρού ενεργητικού. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα 
μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών QFI. 
 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Emerging Markets Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
συνδυάζοντας στρατηγικές από την κορυφή προς τη βάση και από τη 
βάση προς την κορυφή: γεωγραφικός καταμερισμός, καταμερισμός 
ανά κλάδο σε κάθε χώρα και επιλογή μετοχών εταιρειών που εκτίθενται 
άμεσα σε αναδυόμενες αγορές και οικονομίες. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Emerging Markets Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Emerging Markets Equity ESG Improvers
Στόχος και πολιτική επενδύσεων 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών και 
χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε 
αναδυόμενες χώρες. Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είτε μέσω εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ 
Κονγκ μέσω του Stock Connect ή μέσω του συστήματος διαχείρισης 
αδειών QFI. Η συνολική επενδυτική έκθεση του υποκεφαλαίου σε 
κινέζικες μετοχές A και Β κατηγορίας (συνδυαστικά) δεν θα 
υπερβαίνει το 30% του καθαρού ενεργητικού.  

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει το 10% του ενεργητικού του 
σε γραμμάτια συμμετοχής (P-Notes), με σκοπό την αποδοτική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει 
σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τίτλους 
εταιρειών σε ανεπτυγμένες χώρες, μέσα χρηματαγοράς, ομόλογα 
και καταθέσεις, και έως το 10% του ενεργητικού του σε άλλους 
ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Emerging Markets Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης (μακράς ή σύντομης) έκθεσης σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  USD 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας 
σε εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική 
προσέγγιση ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει να προσδιορίσει τους 
παράγοντες ESG που είναι σημαντικοί για την δραστηριότητά τους 
και να κατανοήσει τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των παραγόντων 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξελιχθούν με την πάροδο 
του χρόνου. Ο διαχειριστής επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές 
ευκαιρίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς της 
δημιουργίας alpha, εστιάζοντας στην ένταξη εταιρειών που θα 
γίνουν μελλοντικά ισχυρές στον τομέα ESG, ενώ παράλληλα θα 
επενδύουν σε εταιρείες που πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους 
κλάδους τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι 
του αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG 
του δείκτη αναφοράς του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων 
με χαμηλότερη αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς.  
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20% 0,30%  A2 1,70% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,30%      

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%      

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20% 0,30%  E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,40% 20% 0,30%  F2 2,60% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,40% 20% 0,30%  G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20% 0,15%  I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20% 0.10%  J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20% 0,15%  M2 0,80% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20% 0,30%  P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20% 0,30%  R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%      

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%      

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.   
Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης    MSCI Emerging Markets Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 10η Μαρτίου 2022 και δεν δύναται να 
λήξει πριν από την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 

 

 Αγορά (μέγ.)      
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Emerging World Equity 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες 
χώρες στην Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Οι 
επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε 
μέσω εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του διαύλου 
επενδύσεων Stock Connect. Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να 
επενδύει σε συμμετοχικούς τίτλους (P-Notes) για σκοπούς αποδοτικής 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η συνολική επενδυτική έκθεση του 
υποκεφαλαίου σε κινέζικες μετοχές A και Β κατηγορίας (συνδυαστικά) 
δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού ενεργητικού.  
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος 
διαχείρισης αδειών QFI. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Emerging Markets Free Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που 
δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
συνδυάζοντας στρατηγικές από την κορυφή προς τη βάση και από τη 
βάση προς την κορυφή: γεωγραφικός καταμερισμός, καταμερισμός 
ανά κλάδο σε κάθε χώρα και επιλογή μετοχών βάσει της προοπτικής 
και της εκτίμησης ανάπτυξης. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση. 
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Emerging Markets Free Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Latin America Equity 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.   

Επενδύσεις Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που 
προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Το υποκεφάλαιο επενδύει 
κυρίως σε μετοχές της Λατινικής Αμερικής. 
Συγκεκριμένα, η έκθεση του υποκεφαλαίου σε μετοχές συνήθως 
κυμαίνεται μεταξύ 90% και 100% του συνολικού ενεργητικού του. 
Σε κάθε περίπτωση, το υποκεφάλαιο πρέπει να επενδύει τουλάχιστον 
το 67% του ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών 
εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λατινική 
Αμερική. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε γραμμάτια 
συμμετοχής (P-Notes), με σκοπό την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI EM 
Latin America Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου συνδυάζοντας στρατηγικές από την κορυφή προς τη 
βάση και από τη βάση προς την κορυφή: γεωγραφικός καταμερισμός, 
καταμερισμός ανά κλάδο σε κάθε χώρα και επιλογή μετοχών βάσει της 
προοπτικής και της εκτίμησης ανάπτυξης. Ο διαχειριστής επενδύσεων 
εκτελεί οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις, καθώς και αναλύσεις 
αποτιμήσεων, προκειμένου να αποφασίσει την κατανομή ανά χώρα και 
τομέα. Για την επιλογή των μετοχών που θα συμπεριλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο έχουν αναπτυχθεί μοντέλα ανάλυσης και αποτίμησης 
που αξιολογούν το ανοδικό δυναμικό και τους κινδύνους κάθε 
επένδυσης. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, 
ανάλογα με τη φύση του υποκεφαλαίου. 
Για την κατασκευή του χαρτοφυλακίου συνήθως λαμβάνονται μεγάλες 
αποκλίσεις έναντι του αναφοράς. Το εύρος των αποκλίσεων ποικίλει 
ανάλογα με τον βαθμό βεβαιότητας του διαχειριστή επενδύσεων όσον 
αφορά τις μετοχές ή τις χώρες που δεν αντιπροσωπεύονται στον δείκτη 
αναφοράς. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, η 
στάθμιση μιας χώρας ή ενός τομέα να υπερβαίνει ή να υπολείπεται του 
κανονικού κατά περισσότερο από 10% ή μιας μετοχής έως και 5% του 
καθαρού ενεργητικού. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν 

ότι, παρόλο που στόχος του υποκεφαλαίου είναι η υπεραπόδοση 
έναντι του δεδομένου δείκτη αναφοράς του εφαρμόζοντας μια 
διαδικασία ενεργούς διαχείρισης, σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία το 
υποκεφάλαιο ενδέχεται να επιτυγχάνει απόδοση ή/και έκθεση σε 
χαρτοφυλάκιο που να προσεγγίζει και να είναι πολύ παρόμοιο με 
εκείνο του σχετικού δείκτη αναφοράς λόγω ενός εύρους περιστάσεων 
που, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν:  
-  όσον αφορά την επιλογή μετοχών, τομέων και χωρών, οι θετικές 
συνεισφορές στην απόδοση του υποκεφαλαίου από ορισμένες 
θέσεις ενδέχεται να εξουδετερώνονται από άλλες αποκλίσεις έναντι 
του αναφοράς που δημιουργούν υποαπόδοση, 

-  τη συσχέτιση μεταξύ χωρών (που είναι κυρίως εξαγωγείς 
εμπορευμάτων) και μετοχών, καθώς και την έλλειψη βάθους μερικών 
αγορών και τομέων, που ενδέχεται κάποιες φορές να περιορίσουν 
τις ευκαιρίες σε όρους επιλογής μετοχών στην περιοχή, 

-  τον επιλεγμένο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο, ο οποίος ενδέχεται να 
ποικίλλει ανάλογα με την αγορά ή τις πολιτικές συνθήκες/περιβάλλον 
ή αν η περιοχή εκτίθεται ιδιαίτερα σε κινδύνους εκλογών. Για 
παράδειγμα, αν βρεθεί αντιμέτωπος με γεγονός που καθιστά 
δυνατές σημαντικές αρνητικές ή θετικές εξελίξεις στην αγορά, ο 
διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει να περιορίσει τον 
βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνεται σε σχέση με αυτό το 
συγκεκριμένο γεγονός και να προσεγγίσει περισσότερο τον δείκτη 
αναφοράς, 

- τις απαιτήσεις ρευστότητας, οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλουν τη 
διακράτηση μερικών ισχυρών μετοχών που εκπροσωπούνται καλά 
στον δείκτη αναφοράς. 

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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.  
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση 
κινδύνων 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Λειτουργικός 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς και 
υποκεφαλαίου 

 Αγοράς  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση. 

Προμήθεια Απόδοσης  

 Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI EM Latin America Index.  

Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Equity MENA  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε χώρες της 
ΜΕΝΑ. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε γραμμάτια 
συμμετοχής (P-Notes), με σκοπό την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του S&P Pan 
Arab Large Mid Cap Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται δυναμικά το χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου συνδυάζοντας στρατηγικές από την κορυφή προς τη 
βάση και από τη βάση προς την κορυφή: γεωγραφικός καταμερισμός, 
καταμερισμός ανά κλάδο σε κάθε χώρα και επιλογή μετοχών βάσει της 
προοπτικής και της εκτίμησης ανάπτυξης. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συγκέντρωση 
 Κίνδυνος χώρας – Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική 

 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Οι εντολές για το υποκεφάλαιο Equity MENA δεν γίνονται αποδεκτές 
για επεξεργασία τις Πέμπτες. 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  S&P Pan Arab Large Mid Cap Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  
Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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New Silk Road 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών 
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες 
και ωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από την πρωτοβουλία Belt and Road 
Initiative (BRI) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η πρωτοβουλία BRI 
στοχεύει στη βελτίωση των χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών και οδών  
για τη σύνδεση και την οικονομική συνεργασία χωρών της Ασίας, της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 
 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε 
κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α μέσω του Stock Connect. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 30% του ενεργητικού του 
σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α και Β (συνδυαστικά). Το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε συμμετοχικούς τίτλους (P-
Notes) για σκοπούς αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  
 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος 
διαχείρισης αδειών QFI. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τους 
80% MSCI Emerging Markets Index και 20% MSCI Frontier Markets 
Index (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την 
προμήθεια απόδοσης, ως Δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από 
τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των 
προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα  USD 

 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης συνολικών 
δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές.Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας – Κίνα 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+4 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία Χρέωση 
εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.) 

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.) 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.) 
  Κατηγορία 

μετοχών 
Προμήθεια 

διαχείρισης (μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%   A2 1,70% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00%¹ Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1,00%² Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,40% 20,00% 0,30%   F2 2,65% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   G2 1,50% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,15%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,30%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%³ Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,70% Μηδέν 0,30%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την 
επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης. 3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση.  
4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  80% MSCI Emerging Markets Index; 20% MSCI Frontier Markets Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων,  επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Russian Equity
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν 
ή δραστηριοποιούνται κυρίως στη Ρωσία. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI Russia 10/40 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύεται σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι περιορισμένη. Το στενό επενδυτικό φάσμα του δείκτη αναφοράς 
περιορίζει τις σταθμίσεις των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο και οι 
συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να περιορίζουν τον βαθμό απόκλισης 
της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από αυτήν του δείκτη αναφοράς. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο 
δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν 
αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι 
ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη 
αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  
Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης συνολικών 
δεδομένων της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών επιμέρους 
εκδοτών ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές. Επιπλέον  από τις 30 Νοεμβρίου 2021, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας — Ρωσία   
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 

Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   A2 1,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης MSCI Russia 10/40.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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SBI FM India Equity 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων6. 
 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ινδικές μετοχές. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ινδία.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
MSCI India 10/40 Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για αντιστάθμιση 
κινδύνων.  

Βασικό νόμισμα USD.

 
6Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων 
που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Ιουνίου 2022. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιλογής μετοχών (bottom-up), με 
στόχο να επιλέξει τις πιο ελκυστικές μετοχές εταιρειών βάσει της 
προοπτικής και της εκτίμησης ανάπτυξης. Επιπλέον, από τις 8 Ιουνίου 
2022, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
υποκεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κατά 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi Hong Kong Ltd. 

Σύμβουλος επενδύσεων  SBI-Funds Management Lpv Ltd. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 

Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1).  
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   A2 1,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,30%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,45% 20,00% 0,30%   F2 2,70% 

G 3,00% 0,50% Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,30%   G2 1,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0.10%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,15%   M2 0,85% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,30%   P2 1,05% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   R2 0,95% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,85% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.   
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI India 10/40 Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Euroland Equity Dynamic Multi Factors 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές της Ευρωζώνης. 
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρωζώνη. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% σε μετοχές 
μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, σε 
τίτλους εξαγοράς μετοχών και σε καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να 
επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI EMU 
(dividend reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους 
εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι περιορισμένη. Επιπλέον, 
το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης 
αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί 
ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος 
με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει παραγόντων (bottom-up) με 
στόχο να επιλέξει τους πιο ελκυστικούς τίτλους βάσει παραγόντων 
όπως ο δείκτης ορμής (momentum), η αξία, το μέγεθος, η χαμηλή 
μεταβλητότητα και η ποιότητα. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός  
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Μετοχές χαμηλής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο είναι σε συμμόρφωση με το γαλλικό Πρόγραμμα 
Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d’Epargne en Actions ή «PEA»). 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   A2 0,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%     
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,35% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,35% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,10%   M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, I2, J2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθειες απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης παραμένουν 
όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI EMU (dividend reinvested) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης:Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  
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Euroland Equity Risk Parity  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές της 
Ευρωζώνης.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές που εκφράζονται σε ευρώ και 
εκδίδονται από εταιρείες του MSCI EMU Index που έχουν την έδρα 
τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρωζώνη.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, σε 
τίτλους εξαγοράς μετοχών και σε καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να 
επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI EMU 
(net dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Ο δείκτης αναφοράς καθορίζει το φάσμα των 
επενδύσεων και χρησιμοποιείται, εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και για τις αντίστοιχες 
κατηγορίες μετοχών που υπολογίζουν τις προμήθειες απόδοσης. Το 
υποκεφάλαιο υπόκειται σε συστηματική διαχείριση, χωρίς 
περιορισμούς όσον αφορά τη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς 
ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων κατανέμει τις μετοχές του δείκτη σύγκρισης ανάλογα με 
τη μεταβλητότητά τους (top-down), για να διαμορφώσει ένα 
χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο να έχει χαρακτηριστικά μικρότερου 
συνολικού κινδύνου σε σχέση με τον δείκτη σύγκρισης. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο είναι σε συμμόρφωση με το γαλλικό Πρόγραμμα 
Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d’Epargne en Actions ή «PEA»). 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   A2 0,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%     
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,35% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,35% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,10%   M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών A2, 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 κατηγορία μετοχών A, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI EMU (net dividends reinvested) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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European Equity Conservative  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.   

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ευρωπαϊκούς 
τίτλους.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών του δείκτη MSCI Europe, και 
τουλάχιστον 75% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρείες που έχουν την 
έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe (dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, 
εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων αναζητά μετοχές με καλό επίπεδο ρευστότητας και 
ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (bottom-up), και στη συνέχεια χρησιμοποιεί 
μια διαδικασία ποσοτικής ανάλυσης για να διαμορφώσει ένα 
χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο να έχει χαρακτηριστικά μικρότερου 
συνολικού κινδύνου σε σχέση με τον δείκτη σύγκρισης. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης  
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Europe (dividends reinvested) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης:Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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European Equity Dynamic Multi Factors 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου. 

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ευρωπαϊκούς τίτλους. 
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% σε μετοχές μικρής 
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, σε 
τίτλους εξαγοράς μετοχών και σε καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να 
επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe (dividend reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους 
εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι περιορισμένη. Επιπλέον, 
το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης 
αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί 
ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος 
με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  
Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει παραγόντων (bottom-up) με 
στόχο να επιλέξει τους πιο ελκυστικούς τίτλους βάσει παραγόντων 
όπως ο δείκτης ορμής (momentum), η αξία, το μέγεθος, η χαμηλή 
μεταβλητότητα και η ποιότητα.  Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει 
να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Μετοχές χαμηλής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης 

 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου. Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).. 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   A2 0,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%     
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,35% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,35% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,10%   M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, I2, J2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθειες απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης παραμένουν 
όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, I, J, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Europe (dividend reinvested) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης:Περίοδος 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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European Equity Risk Parity
Στόχος και πολιτική επενδύσεων 
Στόχος 

Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.   

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ευρωπαϊκούς τίτλους. 
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες του 
MSCI EUROPE Index που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην Ευρώπη.  
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, σε 
τίτλους εξαγοράς μετοχών και σε καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να 
επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI 
Europe (net dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Ο δείκτης αναφοράς καθορίζει το φάσμα των 
επενδύσεων και χρησιμοποιείται, εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και για τις αντίστοιχες 
κατηγορίες μετοχών που υπολογίζουν τις προμήθειες απόδοσης. Το 
υποκεφάλαιο υπόκειται σε συστηματική διαχείριση, χωρίς 
περιορισμούς όσον αφορά τη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς 
ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων κατανέμει τις μετοχές του δείκτη σύγκρισης ανάλογα με 
τη μεταβλητότητά τους (top-down), για να διαμορφώσει ένα 
χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο να έχει χαρακτηριστικά μικρότερου 
συνολικού κινδύνου σε σχέση με τον δείκτη σύγκρισης. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο  
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου. Βάσει υποχρεώσεων. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές επενδυτικές γνώσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και 

μηδενική ή περιορισμένη επενδυτική εμπειρία στο υποκεφάλαιο 
ή σε παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

• 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).. 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   A2 0,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%     
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,35% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,35% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,10%   M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, 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 κατηγορία μετοχών A, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI Europe (net dividends reinvested) Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Equity Conservative  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων 
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.   

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών σε όλο τον κόσμο.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές εταιρειών του MSCI World Index. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους 
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI World 
(dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, 
εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα USD.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων αναζητά μετοχές με καλό επίπεδο ρευστότητας και 
ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (bottom-up), και στη συνέχεια χρησιμοποιεί 
μια διαδικασία ποσοτικής ανάλυσης για να διαμορφώσει ένα 
χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο να έχει χαρακτηριστικά μικρότερου 
συνολικού κινδύνου σε σχέση με τον δείκτη σύγκρισης. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   A2 1,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,15% 20,00% 0,20%   F2 2,40% 

G 3,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   G2 1,60% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,6% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,6% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,65% Μηδέν 0,20%       
 

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  MSCI World (dividends reinvested) Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Global Equity Dynamic Multi Factors  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο. 
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του 
καθαρού ενεργητικού σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν 
την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες.  
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές, σε 
τίτλους εξαγοράς μετοχών και σε καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να 
επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του MSCI World 
(dividend reinvested) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, με χαμηλότερη 
μεταβλητότητα. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους 
εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.  Επιπλέον, 
το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης 
αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί 
ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος 
με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει παραγόντων (bottom-up) με 
στόχο να επιλέξει τους πιο ελκυστικούς τίτλους βάσει παραγόντων 
όπως ο δείκτης ορμής (momentum), η αξία, το μέγεθος, η χαμηλή 
μεταβλητότητα και η ποιότητα. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός  
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου. Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

• Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις υποκεφαλαίου 
μετοχών για φορολογικούς σκοπούς στη Γερμανία. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   A2 0,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%     
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,35% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,35% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%  M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών A2, I2, J2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθειες απόδοσης και όλες οι χρεώσεις εκτός των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης παραμένουν 
όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, I, J, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς σε σχέση με την προμήθεια απόδοσης:  MSCI World (dividend reinvested) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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European Convertible Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του 
κεφαλαίου.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα ομόλογα που 
εκδίδονται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι επενδύσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και 
τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του 
ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία είτε εκδίδονται από 
εταιρείες της Ευρώπης (έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην Ευρώπη), είτε είναι ανταλλάξιμα με μετοχές αυτών των 
εταιρειών. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σύνθετα 
μετατρέψιμα ομόλογα. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και 
10% του ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα που είναι εισηγμένα σε 
χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης σε 
αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τύπους 
ομολόγων, σε μετοχές, σε μέσα χρηματαγοράς και σε καταθέσεις, ενώ 
δύναται επίσης να επενδύει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού 
σε ABS και MBS. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Thomson 
Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index (EUR) Index 
(ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως και 
το 40% του ενεργητικού του). 

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων επιλέγει τίτλους με βάση μια ανάλυση εσωτερικής αξίας 
(bottom-up), και στη συνέχεια παρακολουθεί την ευαισθησία του 
χαρτοφυλακίου στις αγορές μετοχών και πιστώσεων ανάλογα με τις 
προσδοκίες τους για την αγορά (top-down). Η ομάδα επενδύσεων 
διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεση σε αγορές και κινδύνους με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του προφίλ ασύμμετρου κινδύνου/απόδοσης του 
κεφαλαίου.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
υποκεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κατά 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. Περισσότερες πληροφορίες για τον 
Κανονισμό για την ταξινομία και το παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται 
στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - Κανονισμός για την ταξινομία» 
του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged (EUR) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  
Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023. Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds 
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Montpensier Global Convertible Bond  
(με την ονομασία «Global Convertible Bond»  
έως τις 8 Ιουνίου 2022) 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του 
κεφαλαίου.  
Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα ομόλογα εταιρειών 
σε όλο τον κόσμο. Το υποκεφάλαιο επιδιώκει να εξαλείψει τις 
επιπτώσεις των περισσότερων διαφορών λόγω συναλλάγματος για 
επενδύσεις σε τίτλους μη εκφρασμένους σε ευρώ (αντιστάθμιση 
συναλλαγματικού κινδύνου).  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του 
ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
αξιολόγησης σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Refinitiv 
Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. 

Βασικό νόμισμα  EUR.

 
7Διαδικασία διαχείρισης που εφαρμόζεται από την Montpensier 
Finance ως νέο Διαχειριστή Επενδύσεων από τις 8 Ιουνίου 2022  

«Διαδικασία διαχείρισης7 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων επιλέγει τίτλους με βάση μια ανάλυση εσωτερικής αξίας 
(bottom-up), και στη συνέχεια παρακολουθεί την ευαισθησία του 
χαρτοφυλακίου στις αγορές μετοχών και πιστώσεων ανάλογα με τις 
προσδοκίες τους για την αγορά (top-down). Η ομάδα επενδύσεων 
διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεση σε αγορές και κινδύνους με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του προφίλ ασύμμετρου κινδύνου/απόδοσης του 
κεφαλαίου. Επιπλέον, όλα τα μετατρέψιμα ομόλογα που τηρούνται στο 
χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα ESG που καθορίζεται από την Montpensier Finance, με βάση 
την εφαρμογή της διαδικασίας αποκλεισμού 4 βημάτων που εφαρμόζει 
στο υποκείμενο επίπεδο μετοχών: 
1. Οι λίστες αποκλεισμού έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν 

τις περισσότερες αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
2. Αποκλεισμός εταιρειών με αξιολόγηση MSCI «CCC», καθώς και 

εταιρειών με κόκκινη σήμανση για τη συμμετοχή τους σε πολύ 
σοβαρά αμφιλεγόμενα ζητήματα σε σχέση με τα κριτήρια ESG, 

3. Ανάλυση των πρακτικών διακυβέρνησης των εταιρειών μέσω της 
μεθοδολογίας Montpensier Governance Flag (MGF), μιας 
μεθόδου που στοχεύει στην αξιολόγηση της ευθυγράμμισης των 
συμφερόντων μεταξύ διοίκησης, μετόχων και, γενικότερα, όλων 
των ενδιαφερομένων μερών, 

4. Αξιολόγηση επιπτώσεων των βασικών δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στο περιβάλλον και στην κοινωνία, μέσω της 
μεθοδολογίας Montpensier Industry Contributor (MIC), με βάση 
τους 4 ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση «Αριστεία στην κατηγορία». Αυτή η ανάλυση μάς 
επιτρέπει να καθορίζουμε τη θέση των εταιρειών σε 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τομέα δραστηριοποίησής τους και την πρόοδο των εταιρειών. 

Όλα τα μετατρέψιμα ομόλογα που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου αναλύονται σύμφωνα με την αποκλειστική μεθοδολογία 
της Montpensier Finance και ως εκ τούτου, πληρούν τις προϋποθέσεις 
για τις ακόλουθες αξιολογήσεις: 
• MGF: Λίστα επιτήρησης ή έγκριση 
• MIC: Θετικό ή ουδέτερο». 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του υποκεφαλαίου 
οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Montpensier Finance.8 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

8Μέχρι τις 8 Ιουνίου 2022, ο διαχειριστής επενδύσεων είναι η 
Amundi Asset Management 
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Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
  Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 

Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65%9 20,00% 0.10%   I2 0,75%10 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65%10 20,00% 0,06%   J2 0,75%10 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55%10 20,00% 0.10%   M2 0,60%10 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65%10 20,00% 0,20%   R2 0,75%10 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  

3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (“Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus 
Hedged (EUR) Index” έως την 1η Ιουνίου 2022).  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds 

 
9Έως τις 8 Ιουνίου 2022, οι προμήθειες ανέρχονται σε 0,45% για την Κατηγορία M, 0,50 για την Κατηγορία M2, 0,55% για τις Κατηγορίες I, J και R 
και 0,65% για τις κατηγορίες I2, J2 και R2. 
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Euro Aggregate Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του 
κεφαλαίου (συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεώγραφα (ομόλογα και μέσα 
χρηματαγοράς) που είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Οι επενδύσεις μπορεί 
να περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του 
ενεργητικού σε μέσα εκφρασμένα σε ευρώ. Αυτά είναι: 
- χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ή 
κρατικούς οργανισμούς, ή υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα 
- εταιρικά χρεόγραφα φερέγγυων εκδοτών 
- MBS (έως και 20% του καθαρού ενεργητικού του)  
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 50% του καθαρού ενεργητικού 
σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους 
χρεωγράφων, σε καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά 
αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Euro Aggregate (E) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον 
Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το 
υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% 
του καθαρού ενεργητικού).   

Βασικό νόμισμα EUR

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να εντοπίσει τον τομέα της αγοράς ομολόγων που φαίνεται πιθανόν 
να προσφέρει τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. 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 υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG 
του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   A2 0,90% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   E2 0,70% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   F2 1,35% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   G2 0,85% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 34Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg Euro Aggregate (E) Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  
Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds  
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Euro Corporate Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Επενδύσεις 
Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα 
φερέγγυων εκδοτών που εκφράζονται σε ευρώ. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκφρασμένα σε 
ευρώ που εκδίδονται ή φέρουν την εγγύηση κυβερνήσεων της 
Ευρωζώνης, ή εκδίδονται από εταιρείες σε όλον τον κόσμο που είναι 
εισηγμένες σε ευρωπαϊκή αγορά. 
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το υποκεφάλαιο 
μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα 
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά 
αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E) Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 
40% του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 τομείς που είναι πιθανόν 
να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική 
ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει τομείς και 
τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή 
διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.



 

101  Amundi Funds SICAV  

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   A2 0,90% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   E2 0,70% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   F2 1,35% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   G2 0,85% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg Euro-Agg Corporates (E) Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Euro Corporate Short Term Green Bond  
(με την ονομασία «Euro Corporate Short Term Bond» 
έως τις 8 Ιουνίου 2022) 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και της 
εξασφάλισης εισοδήματος κατά την προτεινόμενη περίοδο 
διακράτησης μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
το Άρθρο 9 του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων10.  
Επενδύσεις 
«Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του καθαρού 
ενεργητικού σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο «Πράσινων 
Ομολόγων» επενδυτικού βαθμού που εκδίδονται από εταιρείες σε όλο 
τον κόσμο, εκφρασμένων σε ευρώ ή άλλα νομίσματα του ΟΟΣΑ11. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
ενεργητικού του σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ. «Ως «Πράσινα 
Ομόλογα» ορίζονται οι χρεωστικοί τίτλοι και τα μέσα που 
χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις 
κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών των Πράσινων Ομολόγων (όπως 
δημοσιεύτηκαν από την ICMA).  
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 30% του ενεργητικού 
του σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών. 
Η μέση διάρκεια επιτοκίου του υποκεφαλαίου θα εμπίπτει εντός του 
εύρους -2 και +3. 
Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται 
από εταιρείες, κυβερνήσεις ή ιδρύματα από οποιαδήποτε χώρα, 
εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα, σε μέσα χρηματαγοράς, σε 
καταθέσεις, καθώς και στα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού, με τα 
αντίστοιχα ποσοστά των επενδύσεων επί του καθαρού ενεργητικού να 
διαμορφώνονται ως εξής:  
- μετατρέψιμα ομόλογα: 5%  
- ABS και MBS: 10%  
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10%  
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 10%  
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε ευρώ να 
αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ.  
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index + 1% (ESTER + 1%)12 (ο «Δείκτης 
αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, 
για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα 
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Η βιώσιμη επένδυση του υποκεφαλαίου εστιάζει κυρίως στους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους επενδύοντας σε πράσινα 
ομόλογα αναδυόμενων αγορών, τα οποία χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα 
που πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών των 
πράσινων ομολόγων (όπως δημοσιεύτηκαν από την ICMA).  

 
10Ισχύει από τις 8 Ιουνίου 2022 και αντικαθιστά την προηγούμενη 
ταξινόμηση του άρθρου 8, βάσει του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων 

Η επενδυτική διαδικασία εντοπίζει τις καλύτερες ευκαιρίες σε σχέση με 
τις οικονομικές προοπτικές και τα ESG χαρακτηριστικά τους, ιδίως τα 
περιβαλλοντικά. Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού 
Δελτίου.  
Η επιλογή τίτλων μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης 
ESG της Amundi και η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους σε 
περιβαλλοντικούς στόχους στοχεύει στην αποφυγή δυσμενών 
επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες 
βιωσιμότητας που σχετίζονται με την περιβαλλοντική φύση του 
υποκεφαλαίου. Πέρα από τη χρήση της αξιολόγησης ESG της Amundi, 
η ομάδα επενδυτικής έρευνας ESG αξιολογεί, κατά το δυνατόν:  
Τη γνωμοδότηση τρίτων ή άλλη πιστοποίηση, όπως τα πιστοποιητικά 
Climate Bond (CBI),  
Εάν ο εκδότης αντιμετωπίζει σοβαρές ESG διενέξεις και  
Εάν έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πράσινο ομόλογο 
συνεισφέρουν σε ευρύτερες ενέργειες του εκδότη υπέρ της ενεργειακής 
ή/και της περιβαλλοντικής μετάβασης.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG 
του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Διαχείριση διασφαλίσεων 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο  

 Αναδυόμενες αγορές 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.

11Από 1η Ιουνίου 2022 
12Ισχύει από τις 8 Ιουνίου και αντικαθιστά τον προηγούμενο δείκτη 
αναφοράς Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Index 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Συνιστάται σε ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 18 μήνες. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   A2 0,65% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   E2 0,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 20,00% 0,20%   F2 1,15% 

G 3,00% 0,15% Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   G2 0,70% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   I2 0,30% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0,06%   J2 0,30% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 20,00% 0.10%   M2 0,30% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   P2 0,50% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% 20,00% 0,20%   R2 0,40% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Euro Short Term Rate + 1%  Index (ESTER + 1%).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Euro Government Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων 
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα που εκδίδονται από 
κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη.  
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% του 
ενεργητικού σε ομόλογα που είναι εκφρασμένα σε ευρώ και εκδίδονται 
ή εγγυώνται από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το υποκεφάλαιο 
μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα 
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά 
αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε ευρώ να 
αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του JP Morgan 
EMU Government Bond Investment Grade Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε επιτόκια, 
μεταβλητότητα και πληθωρισμό). Το υποκεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί κρατικά συμβόλαια ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (έως 
και το 40% του καθαρού ενεργητικού του). 

Βασικό νόμισμα  EUR

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να εντοπίσει τις στρατηγικές που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις 
καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις. 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 χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων υψηλής 
ποιότητας.   
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   A2 0,80% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   F2 1,25% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   G2 0,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   M2 0,40% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% 20,00% 0,20%   P2 0,40% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,40% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       
 

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. 

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Euro Inflation Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  
Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα με ρήτρα κατά του 
πληθωρισμού που εκφράζονται σε ευρώ.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε ομόλογα τιμαριθμοποιημένα ως προς τον ευρωπαϊκό 
πληθωρισμό ή/και τον πληθωρισμό οποιουδήποτε κράτους μέλους της 
Ευρωζώνης. Αυτά τα ομόλογα εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση 
οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατικών 
φορέων, ή εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την έδρα 
τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε κάποιο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου επενδύεται σε ομόλογα που εκδίδονται σε ευρώ στην 
Ευρωζώνη. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%  
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg EGILB All Markets Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να διαμορφώσει τις προσδοκίες της για τα πραγματικά επιτόκια και 
τον πληθωρισμό. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί 
τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, για να 
επιλέξει εκδότες και τίτλους (bottom-up) και να προχωρήσει σε 
εξισορροπητική κερδοσκοπία (αρμπιτράζ) μεταξύ 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων και ομολόγων σταθερού επιτοκίου. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 

Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Παραγώγων 
 Αθέτησης 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

Κατηγορία 

Αγορά (μέγ.) Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 
Χρέωση  

εισόδου (μέγ.) 
Ετήσια προμήθεια 

διανομής 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   A2 0,85% 

Β Μηδέν 1,00%5 4.00%1 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00%5 1.00%2 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   F2 1,25% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   G2 0,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   M2 0,40% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   P2 0,50% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,40% 

T Μηδέν 1,00%5 2.00%3 Μηδέν 0,85% Μηδέν  0,20%       

U Μηδέν 1,00%5 3,00%4 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Bloomberg EGILB All Markets Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν μπορεί 
να ολοκληρωθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Strategic Bond  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων.13 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα και σχετικά μέσα, 
ειδικότερα σε τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ, καθώς και σε διαθέσιμα 
και σε μέσα χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως 
και το 90% του ενεργητικού του σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού 
βαθμού και έως και το 20% σε ομόλογα με πιστοληπτική αξιολόγηση 
κάτω του CCC από τη Standard & Poor's ή που θεωρούνται 
συγκρίσιμης ποιότητας από την εταιρεία διαχείρισης. Το υποκεφάλαιο 
δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού του σε 
υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και, συμπληρωματικά, σε 
μετοχές. 

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
χρησιμοποιεί δεικτών έως και 10% του ενεργητικού του κατά μέγιστο 
σε παράγωγα για απόκτηση έκθεσης σε επιλέξιμους δείκτες δανείων. 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG 
του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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. 

 
13  

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 290%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)   
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   I2 0,65% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,06%   J2 0,65% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   R2 0,65% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate + 2,50%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Euro High Yield Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Επενδύσεις 

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας (ομόλογα υψηλής απόδοσης) που εκφράζονται σε ευρώ. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του 
ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας που 
εκφράζονται σε ευρώ. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%  
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του ML 
European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων14. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα και επιτόκια). Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί 
πιστωτικά παράγωγα (έως και το 40% του καθαρού ενεργητικού του).  

Βασικό νόμισμα EUR.

 
14Από τις 8 Ιουνίου 2022 

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 τομείς που είναι πιθανόν 
να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική 
ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει τομείς και 
τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή 
διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 

Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

Αγορά (μέγ.)      
 

  
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%  A2 1,30% 

Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%    

Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%    

4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%  E2 1,20% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%  F2 1,85% 

3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%  G2 1,35% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%  I2 0,50% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%  J2 0,50% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%  M2 0,55% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%  P2 0,70% 

Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%  R2 0,60% 

Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%    

Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,20%    

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης:Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Euro High Yield Short Term Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας (ομόλογα υψηλής απόδοσης) που εκφράζονται σε ευρώ και 
λήγουν εντός 4 ετών. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του καθαρού 
ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας που 
εκφράζονται σε ευρώ και λήγουν εντός 4 ετών. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Merill Lynch Euro High Yield 1- 3, Non Fin, BB-B, Constrained Index (ο 
«Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων15. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα και επιτόκια). Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί 
παράγωγα επί συναλλάγματος γα σκοπούς αντιστάθμισης μόνο. Το 
υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% 
του καθαρού ενεργητικού).   

Βασικό νόμισμα  EUR.

 
15Από τις 8 Ιουνίου 2022 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να εντοπίσει τις γεωγραφικές περιοχές και τομείς που είναι πιθανόν 
να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική 
ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει τομείς και 
τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή 
διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)   
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% 20,00% 0,20%   E2 1,10% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,60% 20,00% 0,20%   F2 1,75% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   G2 1,25% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   I2 0,45% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,06%   J2 0,45% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   P2 0,50% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Merrill Lynch Euro High-Yield 1-3, Non Fin, BB-B, Constrained Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Global Subordinated Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως η αύξηση της αξίας της 
επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων 
μειωμένης εξασφάλισης από εταιρικούς εκδότες σε όλο τον κόσμο. Οι 
επενδύσεις του υποκεφαλαίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, ομόλογα με προτεραιότητα, 
προνομιούχους τίτλους, μετατρέψιμους τίτλους όπως εταιρικά 
υβριδικά ομόλογα και (έως και το 50% του ενεργητικού του) σε υπό 
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει 
έως και το 75% του ενεργητικού του σε τίτλους χρηματοοικονομικών 
εταιρειών. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ομόλογα 
επενδυτικού βαθμού ή μειωμένου επενδυτικού βαθμού.  

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι των 
37,5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial Corporate Index 
(hedged to EUR), 30% ICE BofA ML Contingent Capital Index (hedged 
to EUR), 15% ICE BofA ML Perpetual Preferred Securities Index 
(hedged to EUR), 17,5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial 
High Yield Index (hedged to EUR) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί μια προσέγγιση διαχείρισης 
κινδύνου για την αναζήτηση επιπρόσθετων ευκαιριών απόδοσης. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων ακολουθεί μια ευέλικτη στρατηγική 
κατανομής ενεργητικού. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited  

Διαχειριστής υποεπενδύσεων Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Μετατρέψιμα Ομόλογα υπό 
αίρεση («CoCos») 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου 50% ICE BofA ML Contingent 
Capital Index (hedged to EUR), 50% iBoxx € Non-Financials 
Subordinated Total Return Index 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 275%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)   
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  37.5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial Corporate Index (hedged to EUR), 30% ICE BofA ML Contingent 
Capital Index (hedged to EUR), 15% ICE BofA ML Perpetual Preferred Securities Index (hedged to EUR), 17.5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial High 
Yield Index (hedged to EUR)  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Pioneer Global High Yield Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε 
ομόλογα κατώτερης επενδυτικής βαθμίδας, προνομιούχες μετοχές, 
μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων μέχρι 5% του καθαρού ενεργητικού) και 
τίτλους που σχετίζονται με υποθήκες και περιουσιακά στοιχεία. Οι εν 
λόγω τίτλοι θα προέρχονται από τουλάχιστον τρεις χώρες, 
οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών. 

Οι τίτλοι χρηματαγορών και τα διαθέσιμα μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσοστού του ενεργητικού 
του υποκεφαλαίου που επενδύεται σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού 
βαθμού εφόσον συνιστούν τόκο οφειλόμενο επί τίτλων που τηρούνται 
στο χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου και η αξία των τίτλων αναμένει 
εκκαθάριση. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.  

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Global High Yield Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)   
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg Global High Yield Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023. 
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και 
υπεραξίας επί του κεφαλαίου (συνολική απόδοση) κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας (ομόλογα υψηλής απόδοσης) που εκδίδονται από εταιρείες 
σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, 
και εκφράζονται σε δολάριο ΗΠΑ, ευρώ ή νόμισμα άλλης χώρας της 
ομάδας των 7 (G7). 

Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε εταιρικά ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας 
εκφρασμένα σε ευρώ ή στο νόμισμα του Καναδά, της Ιαπωνίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 

- τίτλοι διασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού (ABS): 10% 

- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 

- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε USD να 
αντισταθμίζονται έναντι του USD. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους 
εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) 
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν 
σε πιστωτικά μέσα και επιτόκια). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως και το 40% του καθαρού 
ενεργητικού του).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τις μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές τάσεις 
(top-down) για να εντοπίσει τις γεωγραφικές περιοχές που είναι 
πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον 
κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί 
τεχνική ανάλυση και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης εκτενούς ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, 
ESG  και κινδύνου ρευστότητας, για να επιλέξει τομείς και τίτλους 
(bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς  
Ο διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha εστιάζοντας 
την επενδυτική διαδικασία σε εταιρείες/κλάδους/χώρες που 
εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση ESG στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ο διαχειριστής επενδύσεων 
εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες που είναι ευθυγραμμισμένες με τον 
σκοπό την παραγωγή alpha εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ένταξη 
εταιρειών/κλάδων/χωρών που θα είναι μελλοντικά ισχυροί ESG 
νικητές, που έχουν (ή θα έχουν) θετική βελτίωση του ESG προφίλ, ενώ 
θα επενδύουν επίσης σε εταιρείες/κλάδους/χώρες που εφαρμόζουν 
ήδη ESG διαχείριση.   
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς. 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.
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Βασικοί κίνδυνοι
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Κίνδυνος απόδοσης 
δείκτη και υποκεφαλαίου 

 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα 
(CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας – Κίνα 
 Κίνδυνος χώρας – Μέση 
Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική  

 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Νομικός 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και παράταση 

 Κίνδυνος χώρας – 
Ρωσία  

 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Διακράτηση 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων. 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.

 
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

Αγορά (μέγ.) 

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20% 0,20%  A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%      

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%      

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20% 0,20%  E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20% 0,20%  F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20% 0,20%  G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20% 0,10%  I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20% 0,06%  J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0,10%  M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20% 0,20%  P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20% 0,20%  R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%      

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%      
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης   100% ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 

Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Pioneer US High Yield Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του σε 
αμερικανικά εταιρικά ομόλογα χαμηλότερης επενδυτικής βαθμίδας, 
μετατρέψιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων έως 5% του καθαρού ενεργητικού), 
προνομιούχες μετοχές και τίτλους που σχετίζονται με υποθήκες και 
περιουσιακά στοιχεία. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 
30% του ενεργητικού του σε Καναδούς εκδότες και έως και το 15% σε 
εκδότες αλλού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών, καθώς και σε διαθέσιμα, τίτλους χρηματαγοράς, ομόλογα 
επενδυτικού βαθμού και, συμπληρωματικά, σε μετοχές. 

Οι τίτλοι χρηματαγορών και τα διαθέσιμα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 
στον υπολογισμό του ποσοστού του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
επενδύεται σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού εφόσον συνιστούν 
τόκο οφειλόμενο επί τίτλων που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο του 
υποκεφαλαίου και η αξία των τίτλων αναμένει εκκαθάριση. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
ICE BofA ML US High Yield Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής  
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Υψηλή απόδοση  
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή 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 εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 

διακράτησης. 
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, κατά κανόνα 
θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το 
αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)   
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       
 

*Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης ICE BofA ML U.S. High Yield Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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European Subordinated Bond ESG
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του 
κεφαλαίου (συνολική απόδοση) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά ομόλογα μειωμένης 
εξασφάλισης που εκδίδονται από Ευρωπαίους εκδότες. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% του 
καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης 
(συμπεριλαμβανομένων των υπό αναίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), 
και τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους που 
εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τύπους 
ομολόγων, σε μετατρέψιμα ομόλογα, σε μέσα χρηματαγοράς, σε 
καταθέσεις και στα εξής, έως και τα ακόλουθα ποσοστά του καθαρού 
ενεργητικού: 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε ευρώ 
να αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER)16 (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ 
των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα, μεταβλητότητα και πληθωρισμό). Το 
υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% 
του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 τομείς που είναι πιθανόν 
να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. 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 υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 

 
16Ισχύει από τις 8 Ιουνίου και αντικαθιστά τον προηγούμενο δείκτη 
αναφοράς Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index 

βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του υποκεφαλαίου. Από την 8η 
Ιουνίου 2022 και έπειτα, κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG 
έναντι του επενδυτικού συνόλου, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη 
βαθμολογία ESG του επενδυτικού συνόλου του, μετά τον αποκλεισμό 
του 8% των τίτλων με την χαμηλότερη αξιολόγηση ESG από το 
επενδυτικό σύνολο.  
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo)  

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,20%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER) + 2,00%. (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index μέχρι την 8η 
Ιουνίου 2022) 

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 



 

124  Amundi Funds SICAV  

Global Aggregate Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεώγραφα επενδυτικού βαθμού 
(ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) εκδοτών από όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Οι επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες 
(MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 67% του 
ενεργητικού σε χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από χώρες 
του ΟΟΣΑ ή έχουν εκδοθεί από εταιρικές οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων MBS και ABS μη επενδυτικού βαθμού. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. Το 
υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 25% του καθαρού 
ενεργητικού σε κινεζικά ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα και οι 
επενδύσεις μπορούν να γίνουν έμμεσα ή άμεσα (δηλ. μέσω 
πρόσβασης στη Direct CIBM) σε κινεζικά ομόλογα. Τα ενυπόθηκα 
δάνεια που παρέχονται ως ασφάλεια στα MBS μπορούν να είναι 
εμπορικά ή στεγαστικά και τα MBS μπορούν να έχουν ή να μην έχουν 
οποιαδήποτε μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε MBS και ABS περιορίζεται στο 40% 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό συμπεριλαμβάνει έμμεση 
έκθεση η οποία αποκτάται μέσω τίτλων προς ανακοίνωση (ΤΒΑ), η 
οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού σε 
τίτλους επενδυτικής ποιότητας. 
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το υποκεφάλαιο 
μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε 
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού 
ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Global Aggregate Hedged (USD) Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και τακτικών, 

συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε πιστωτικές αγορές, αγορές 
επιτοκίου και συναλλάγματος, για τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου 
με υψηλή διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  700%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   A2 0,95% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   I2 0,45% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,06%   J2 0,45% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Bloomberg Global Aggregate Hedged (USD) Index.  

Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Επενδύσεις 

Επενδύσεις  
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού 
εκδοτών από χώρες του ΟΟΣΑ. Οι επενδύσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και 
τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού που είτε εκδίδονται είτε 
έχουν την εγγύηση κρατών μελών του ΟΟΣΑ ή υπερεθνικών φορέων 
(τουλάχιστον 60% του ενεργητικού), ή εκδίδονται από εταιρείες. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- ABS και MBS: 20% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD 
Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως 
στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού).  

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει το επιτόκιο και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να εντοπίσει τις στρατηγικές που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις 
καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις. Η 
ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και 
τακτικών, συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε πιστωτικές 
αγορές, αγορές επιτοκίου και συναλλάγματος, για τη διαμόρφωση ενός 
χαρτοφυλακίου με υψηλή διασπορά. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Παραγώγων 
 Αθέτησης 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  900%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   A2 0,90% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   F2 1,25% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   G2 0,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   M2 0,40% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   P2 0,50% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,40% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης JP Morgan Government Bond Global All Maturities Index.  

Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Corporate Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε ομόλογα, ενώ μπορεί και να επενδύει έως και 15% του 
ενεργητικού σε τίτλους χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- ABS και MBS: 20% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του ICE 
BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 
Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη 
αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς 
δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις 
συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για 
αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού ενεργητικού).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 που είναι πιθανόν να 
προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική 
ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει τομείς και 
τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή 
διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 500%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   I2 0,45% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,06%   J2 0,45% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  CE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index.  

Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Corporate ESG Improvers Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και 
υπεραξίας επί του κεφαλαίου (συνολική απόδοση) κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε ομόλογα, ενώ μπορεί και να επενδύει έως και 15% του 
ενεργητικού σε τίτλους χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- ABS και MBS: 20% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
ICE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index (ο 
«Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους 
εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύει σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς.  Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη 
αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας 
ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει 
τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς 
παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) 
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν 
σε πιστωτικά μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο 
δύναται να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως και το 40% του 
καθαρού ενεργητικού του).  

Βασικό νόμισμα  USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 και ESG τάσεις 
(top-down) για να εντοπίσει τις γεωγραφικές περιοχές και τομείς που 
είναι πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως 
προς τον κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων 
χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών 

μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης 
ESG, για να επιλέξει τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα 
χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς. 
Ο διαχειριστής επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha εστιάζοντας 
την επενδυτική διαδικασία σε εταιρείες/κλάδους/χώρες που 
εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική προσέγγιση ESG στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ο διαχειριστής επενδύσεων 
εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες που είναι ευθυγραμμισμένες με τον 
σκοπό την παραγωγή alpha εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ένταξη 
εταιρειών/κλάδων/χωρών που θα είναι μελλοντικά ισχυροί ESG 
νικητές, που έχουν (ή θα έχουν) θετική βελτίωση του ESG προφίλ, ενώ 
θα επενδύουν επίσης σε εταιρείες/κλάδους/χώρες που εφαρμόζουν 
ήδη ESG διαχείριση. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του 
υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του αναφοράς, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς 
του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με χαμηλότερη 
αξιολόγηση ESG από τον δείκτη αναφοράς.   
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  
 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 500%. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.

 
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 
Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 
 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20% 0,20%  A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00%1 Μηδέν 1.00% Μηδέν 0,20%      

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1.00% Μηδέν 0,20%      

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20% 0,20%  E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20% 0,20%  F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20% 0,20%  G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.40% 20% 0,10%  I2 0,45% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.40% 20% 0,06%  J2 0,45% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.40% 20% 0,10%  M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20% 0,20%  P2 0,65% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.45% 20% 0,20%  R2 0,55% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1.00% Μηδέν 0,20%      

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1.00% Μηδέν 0,20%      

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης    100% ICE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Global High Yield Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας (ομόλογα υψηλής απόδοσης) που εκδίδονται από εταιρείες 
σε όλο τον κόσμο και εκφράζονται σε δολάριο ΗΠΑ, ευρώ ή νόμισμα 
άλλης χώρας της ομάδας των 7 (G7). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε εταιρικά ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας 
εκφρασμένα σε ευρώ ή στο νόμισμα του Καναδά, της Ιαπωνίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- τίτλοι διασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού (ABS): 10% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε USD να 
αντισταθμίζονται έναντι του USD. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα και επιτόκια). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά 
παράγωγα (έως 40% του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα επενδύσεων αναλύει τις 
μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές τάσεις (top-down) για να εντοπίσει τις 
γεωγραφικές περιοχές που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες 
προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η 
ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς ανάλυσης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κινδύνου ρευστότητας, για να επιλέξει 
τομείς και τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με 
υψηλή διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών 
αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged Index.  

Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Inflation Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε διεθνή ομόλογα με ρήτρα κατά 
του πληθωρισμού  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού με ρήτρα κατά 
του πληθωρισμού εκφρασμένα στο νόμισμα κράτους μέλους του 
ΟΟΣΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%  
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται σε ευρώ να 
αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg WGILB All Markets Euro Hedged Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό). Το υποκεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα επενδύσεων αναλύει τα 
επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) για να διαμορφώσει τις 
προσδοκίες της για τα πραγματικά επιτόκια και τον πληθωρισμό. Στη 
συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και 
ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, για να επιλέξει εκδότες και τίτλους 
(bottom-up) και να προχωρήσει σε εξισορροπητική κερδοσκοπία 
(αρμπιτράζ) μεταξύ τιμαριθμοποιημένων ομολόγων και ομολόγων 
σταθερού επιτοκίου.  
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   A2 0,85% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   F2 1,25% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   G2 0,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   M2 0,40% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,20%   P2 0,50% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,40% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Bloomberg WGILB All Markets Euro Hedged Index.  
Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Total Return Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση). Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε ένα 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Amundi Oblig Internationales (κύριο 
αμοιβαίο κεφάλαιο) που επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες 
προμήθειες) έναντι του JP Morgan Global Government Bond Index 
Broad Index κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 

Επενδύσεις 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα ΟΟΣΑ και σε 
μετατρέψιμα ομόλογα. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους 
διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
(κατηγορία OR-D). Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 
15% σε καταθέσεις και παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης 
κινδύνων μόνο. 

Κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 
H Amundi Oblig Internationales είναι εταιρεία SICAV που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και έχει πιστοποιηθεί ως κύριο αμοιβαίο 
κεφάλαιο σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει έως και το 100% σε:  
- ομόλογα που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση κρατών μελών του 
ΟΟΣΑ,  
- ομόλογα επενδυτικού βαθμού και μετατρέψιμα ομόλογα που 
εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε χώρες του ΟΟΣΑ,  
- MBS και ABS με βαθμολογία AAA (S&P) ή Aaa (Moody’s) τη στιγμή 
της αγοράς που έχουν υποβαθμιστεί το πολύ έως και AA ή Aa2 κατά 
τη διάρκεια της κατοχής τους.  
Οι υποθήκες με τις οποίες διασφαλίζονται τα MBS μπορεί να είναι 
εμπορικές ή κατοικίας, και τα MBS μπορεί να συνοδεύονται ή να μην 
συνοδεύονται από κάποια μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης. 
Η έκθεση του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου σε υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεσή του σε 
αγορές επιτοκίου και ξένου συναλλάγματος. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το κύριο 
αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε μέσα 
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και έως το 10% του καθαρού 
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη 
μείωση διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα και συνάλλαγμα). Το κύριο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να προβεί σε προσωρινές αγορές και πωλήσεις 
τίτλων (συμφωνίες επαναγοράς και αντίστροφης επαναγοράς). 
Το καθαρό εισόδημα του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου διανέμεται 
αυτόματα και τα καθαρά κέρδη κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν 
επανεπενδύονται αυτόματα ή διανέμονται ετησίως, σύμφωνα με την 
κρίση της εταιρείας διαχείρισης του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Βασικό νόμισμα (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου)  ΕΥΡΩ. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει στην επενδυτική του 
διαδικασία Παράγοντες Βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» του 
Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και τακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε πιστωτικές αγορές, αγορές 
επιτοκίου και συναλλάγματος, για τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου 
με υψηλή διασπορά. 

Διαχειριστής επενδύσεων (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Παραγώγων 
 Αθέτησης 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  900%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,82% 20,00% 0,06%   A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,06%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,06%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,06%   E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,06%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,06%   G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,06%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,06%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,06%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,06%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
 
Το υποκεφάλαιο υποστηρίζει έμμεσες προμήθειες ύψους έως 0,70%, όπως χρεώνονται από τα υποκείμενα ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή τα κύρια αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με 
την περίπτωση.
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Impact Green Bonds 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας (συνολική 
απόδοση) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, 
μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 9 του 
Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο 
επενδύει ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο Amundi Responsible 
Investing - Impact Green Bonds (κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο), το οποίο 
επιδιώκει να παρέχει απόδοση συνδεδεμένη με βιώσιμες επενδύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων, μέσω 
επενδύσεων σε πράσινα ομόλογα, των οποίων η επίδραση στο 
περιβάλλον είναι θετική, αξιολογημένη βάσει των εκτιμώμενων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται και χρησιμοποιώντας ως 
δείκτη τους τόνους εκπομπών ισοδύναμου CO2 (tCO2e) που 
αποφεύγονται. 

Επενδύσεις 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε πράσινα ομόλογα 
επενδυτικού βαθμού ΟΟΣΑ που εκδίδονται από οποιονδήποτε εκδότη 
σε όλο τον κόσμο και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Η έκθεση 
σε συναλλαγματικό κίνδυνο εκτός του ευρώ περιορίζεται στο 10% του 
καθαρού ενεργητικού. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
(κατηγορία OR-D). Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 
15% του ενεργητικού του σε καταθέσεις. 
Κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο Impact Green Bonds είναι ένα 
υποκεφάλαιο της Amundi Responsible Investing SICAV που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και πληροί τις προϋποθέσεις 
ενός κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ.  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 100% του 
καθαρού ενεργητικού του σε όλους τους ακόλουθους τύπους πράσινων 
ομολόγων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 
αγορά και εκδίδονται από κυβερνήσεις, υπερεθνικούς οργανισμούς και 
ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου 
του 15% του ενεργητικού του σε αναδυόμενες αγορές:  

‐ ομόλογα σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, 
‐ ομόλογα συνδεόμενα με δείκτες: πληθωρισμός, CMR (επιτόκιο 

σταθερής ληκτότητας), 
‐ τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδονται από κάθε τύπο 

τράπεζας, επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας, 
‐ τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (ABS) και τίτλοι 

εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (MBS), έως το 10% του 
καθαρού ενεργητικού. 

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
καθαρού ενεργητικού σε πράσινα ομόλογα από εκδότες με αξιολόγηση 
ESG μεταξύ Α και D. 
Τουλάχιστον το 90% των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο 
υπόκεινται σε μη χρηματοοικονομική ανάλυση 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 15% του 
καθαρού ενεργητικού σε μη αξιολογημένους τίτλους ή τίτλους χαμηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας.  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα αντισταθμίζεται έως τη συνολική έκθεση 
σε νομίσματα εκτός του ευρώ σε ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις παραπάνω πολιτικές, το κύριο 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι επενδύει:  

‐ έως το 30% του καθαρού ενεργητικού του σε μέσα 
χρηματαγοράς, 

‐ έως το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, 
‐ σε καταθέσεις, 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που 
εστιάζουν σε επιτόκια, χρεόγραφα και συνάλλαγμα).  
Δείκτης αναφοράς 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση. Ο δείκτης 
Barclays MSCI Global Green Bond (coupons reinvested), με 
αντιστάθμιση σε ευρώ (ο «Δείκτης»), λειτουργεί, εκ των υστέρων, ως 
δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου λόγω του 
Δείκτη. Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη ως δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων. 
Βασικό νόμισμα (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου) EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 
Η βιώσιμη επένδυση του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζει κυρίως 
σε περιβαλλοντικούς στόχους, μέσω επενδύσεων στα λεγόμενα 
«πράσινα ομόλογα», τα οποία χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα (i) που 
πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών 
Πράσινων Ομολόγων (όπως δημοσιεύτηκαν από την ICMA) και (ii) για 
τα οποία μπορεί να εκτιμηθεί ο θετικός αντίκτυπος στην ενεργειακή 
μετάβαση και το περιβάλλον των έργων τα οποία χρηματοδοτούν 
(σύμφωνα με μια εσωτερική ανάλυση που διενεργείται από τον 
διαχειριστή επενδύσεων για τις περιβαλλοντικές πτυχές αυτών των 
έργων, όπως μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή τόνοι εκπομπών 
CO2 που αποφεύγονται μέσω αυτάρκους παραγωγής ενέργειας). 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει στην επενδυτική του διαδικασία 
Παράγοντες Βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η επιλογή 
τίτλων μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi 
στοχεύει στον περιορισμό του κινδύνου επίμαχων ζητημάτων σε σχέση 
με έργα που χρηματοδοτούνται μέσω πράσινων ομολόγων. Συνεπώς, η 
ανάλυση ESG επιτρέπει στον διαχειριστή επενδύσεων του κύριου 
αμοιβαίου κεφαλαίου να αξιολογεί την εταιρεία, στο σύνολό της, με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, προωθώντας έτσι την καλύτερη κατανόηση των 
κινδύνων και ευκαιριών για την εταιρεία όσον αφορά τον τομέα 
δραστηριοποίησής της. 
Το χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από πράσινα ομόλογα που έχουν 
υποβληθεί σε φίλτρο ESG, υπόκειται κατόπιν σε ανάλυση με τη χρήση 
παραδοσιακών χρηματοοικονομικών κριτηρίων που σχετίζονται με την 
πιστοληπτική ικανότητα. Ο διαχειριστής επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά 
το χαρτοφυλάκιο ώστε να εκμεταλλεύεται επίσης τις διακυμάνσεις των 
επιτοκίων και των πιστωτικών ανοιγμάτων. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής 
επενδύσεων επιλέγει τους τίτλους που προσφέρουν το καλύτερο προφίλ 
μεσοπρόθεσμου κινδύνου/ανταμοιβής 

Διαχειριστής επενδύσεων (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)  Amundi Asset Management  

Τεχνικές και μέσα  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα επί 
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Ο ακόλουθος κατάλογος ισχύει για κύρια και επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός  
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Κίνδυνος βιώσιμης 
επένδυσης 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου – Βάσει υποχρεώσεων 
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αναμένεται να αυξήσει την έκθεση 
που επιτυγχάνεται από το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο.  



 

139  Amundi Funds SICAV  

Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)    
 

  

Κατηγορία 

Χρέωση  
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Επαναλαμβανόμενες 
χρεώσεις κύριου 

αμοιβαίου κεφαλαίου 
(μέγ.)* 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν 0,06% 

Β Μηδέν 1,00% 4,00%17 Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν 0,06% 

C Μηδέν 1,00% 1,00%18 Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν 0,06% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 0,25% Μηδέν 0,06% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 0,25% Μηδέν 0,06% 

G2 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,85% 0,25% Μηδέν 0,06% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 0,25% Μηδέν 0,06% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 0,25% Μηδέν 0,06% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 0,25% Μηδέν 0,06% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 0,25% Μηδέν 0,06% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν 0,06% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν 0,06% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 

* Αριθμητικά στοιχεία Ιουνίου 2021. Ανατρέξτε στο έγγραφο «Βασικές πληροφορίες για επενδυτές» του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου για την κατηγορία μετοχών 
OR-D ώστε να δείτε τα πιο πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων  
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Optimal Yield 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού 
βαθμού από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων αγορών. Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει 
σε τίτλους χρηματαγοράς, έως και το 20% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμους τίτλους, έως και το 10% σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) και, συμπληρωματικά, σε μετοχές. Οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου εκφράζονται κυρίως σε ευρώ. Για σκοπούς 
προσωρινής άμυνας, το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 
49% του ενεργητικού του σε διαθέσιμα ή ομόλογα κρατών μελών της 
ΕΕ με εθνικό νόμισμα το ευρώ. 
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 15% του ενεργητικού του.  

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
χρησιμοποιεί έως και 10% του ενεργητικού του σε επιλέξιμους δείκτες 
δανείων. 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι αξιολογήσεις 
τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση 
ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού 
του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων   Amundi Ireland Limited. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  
 Επιτόκιο  

 

 Επενδυτικό Κεφάλαιο  
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  4 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A)

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER) + 300 bps. 

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Optimal Yield Short Term 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα κάθε τύπου, από ένα 
ευρύ επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων κρατικών και 
υπερεθνικών οντοτήτων, διεθνών δημοσίων φορέων και εταιρειών σε 
όλο τον κόσμο, καθώς και σε τίτλους χρηματαγοράς. Η μέση διάρκεια 
επιτοκίου του υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Η συνολική 
έκθεση σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου.  

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 25% του 
ενεργητικού του σε ομόλογα με δικαιώματα επιλογής, έως και το 20% 
σε μετατρέψιμους τίτλους, έως και το 10% σε υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo) και, συμπληρωματικά, σε μετοχές. 

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του.  

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.  

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
χρησιμοποιεί έως και το 10% του ενεργητικού του κατά μέγιστο σε 
παράγωγα για την απόκτηση έκθεσης σε δάνεια. 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις τους. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Ireland Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο  
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  
Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   E2 0,90% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,20%   F2 1,55% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   G2 1,05% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης   Euro Short Term Rate Index (ESTER) + 200 bps  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Pioneer Strategic Income 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τρέχοντος εισοδήματος κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε 
ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων τίτλων διασφαλισμένων με 
υποθήκες ή στοιχεία ενεργητικού. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να 
προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των αναδυόμενων αγορών, και να εκφράζονται σε οποιοδήποτε 
νόμισμα. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 70% του 
ενεργητικού του σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, έως και το 
20% σε ομόλογα με πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του CCC από τη 
Standard & Poor's ή που θεωρούνται συγκρίσιμης ποιότητας από την 
εταιρεία διαχείρισης, έως και το 30% σε μετατρέψιμους τίτλους και, 
συμπληρωματικά, σε μετοχές. Το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει έως το 5% του ενεργητικού του σε κινεζικά ομόλογα 
εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα. Οι επενδύσεις μπορούν να 
πραγματοποιούνται έμμεσα ή άμεσα (όπως μεταξύ άλλων μέσω του 
Bond Connect και του CIBM Direct) σε κινεζικά ομόλογα 
εκπεφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 5% του ενεργητικού 
του σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. 

Το υποκεφάλαιο μπορεί να αντισταθμίζει τη συναλλαγματική έκθεση 
είτε έναντι δολαρίων ΗΠΑ είτε έναντι του ευρώ. Το υποκεφάλαιο 
μπορεί να τηρεί θέση σε οποιοδήποτε νόμισμα σε σύνδεση με τις 
επενδύσεις του, συμπεριλαμβανομένου και ως μέσου διαχείρισης της 
συναλλαγματικής έκθεσης. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg US Universal Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι αξιολογήσεις 
τους  

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Παραγώγων 
 Αθέτησης 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Αγοράς 
 Διαχείριση 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

• Που επιδιώκουν την εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,70% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   I2 0,65% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,06%   J2 0,65% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   P2 0,80% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   R2 0,70% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης. Ч 
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg U.S. Universal Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Pioneer US Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα ομολόγων 
επενδυτικού βαθμού εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες 
(MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). Το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως και το 25% του 
ενεργητικού του σε μετατρέψιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων 
υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων έως και το 5% του καθαρού 
ενεργητικού), έως και το 20% του ενεργητικού του σε ομόλογα κάτω 
του επενδυτικού βαθμού και έως και το 10% του ενεργητικού του σε 
μετοχές. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 70% του 
καθαρού ενεργητικού του σε ABS και MBS. Αυτό περιλαμβάνει έμμεση 
έκθεση που αποκτάται μέσω τίτλων που θα ανακοινωθούν (Θ.Α.), η 
οποία περιορίζεται στο 50% του καθαρού ενεργητικού του. Η έκθεση 
σε MBS και ABS περιορίζεται στο 50% του καθαρού ενεργητικού του. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (ο «Δείκτης αναφοράς») 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική.  Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα και επιτόκια).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις τους. Ο διαχειριστής επενδύσεων ακολουθεί μια ευέλικτη 
στρατηγική κατανομής ενεργητικού. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   A2 1,05% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg U.S. Aggregate Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Pioneer US Corporate Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού 
(ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με 
υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού 
(ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
καθαρού ενεργητικού σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού που είναι 
εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, και τουλάχιστον το 50% του καθαρού 
ενεργητικού σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού που εκδίδονται από 
εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους 
χρεωγράφων, σε καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά 
αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg Capital US Corporate Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών για να δημιουργήσει μια λίστα μεμονωμένων 
τίτλων που φαίνονται να έχουν ελκυστική αξία και προσφέρουν τις 
καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις (bottom-
up). Η ομάδα επενδύσεων αναλύει επίσης και τις οικονομικές τάσεις 
καθώς και τις τάσεις επιτοκίου. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει 
να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο  
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 20,00% 0,20%   A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   E2 0,80% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   G2 0,95% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   P2 0,55% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 20,00% 0,20%   R2 0,45% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Bloomberg Capital US Corporate Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  
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Pioneer US Short Term Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση εισοδήματος και η διατήρηση της αξίας της επένδυσής 
σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα 
εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ και συγκρίσιμους τίτλους εκφρασμένους 
σε άλλα νομίσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγματική 
έκθεση αντισταθμίζεται κυρίως έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Οι 
επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν υπό αίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα σε ποσοστό έως και το 5% του καθαρού ενεργητικού. Οι 
επενδύσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα 
στεγαστικά δάνεια (MBS) και τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση 
(ABS). 
Η μέση διάρκεια επιτοκίου του υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 80% του 
καθαρού ενεργητικού του σε ABS και MBS. Αυτό περιλαμβάνει έμμεση 
έκθεση που αποκτάται μέσω τίτλων που θα ανακοινωθούν (Θ.Α.), η 
οποία περιορίζεται στο 50% του καθαρού ενεργητικού του. Η έκθεση 
σε MBS και ABS περιορίζεται στο 75% του καθαρού ενεργητικού του. 
 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί, εκ 
των υστέρων, το ICE BofA US193-Month Treasury Bill Index (ο 
«Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε επιτόκια).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

 
19 Ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και αντικαθιστά τον 
προηγούμενο δείκτη αναφοράς USD Libor 3 Month Index 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και 
ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει τα ομόλογα 
που προσφέρουν την καλύτερη απόδοση σε σχέση με το επίπεδο 
κινδύνου τους. Επιπλέον, από τις 30 Νοεμβρίου 2021, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον 
προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του 
επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 18 μήνες.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 15,00% 0,20%   A2 0,80% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   F2 1,25% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   G2 0,75% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,20% 15,00% 0.10%   I2 0,25% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,20% 15,00% 0,06%   J2 0,25% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% 20,00% 0.10%   M2 0,35% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 15,00% 0,20%   P2 0,45% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% 15,00% 0,20%   R2 0,35% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση.  
4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 

Ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index20 .  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds  

 
20 Νέος ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και αντικαθιστά τον προηγούμενο δείκτη αναφοράς 
USD Libor 3 Month Index 
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China RMB Aggregate Bond
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση εισοδήματος και η διατήρηση της αξίας της επένδυσής 
σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του σε 
ομόλογα που εκφράζονται σε χερσαίο ρενμίνμπι («CNY») ή σε 
υπεράκτιο ρενμίνμπι («CNH»). Το Υποκεφάλαιο επενδύει επίσης μέχρι 
20% του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς σε οποιοδήποτε 
νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των CNY, CNH ή άλλων νομισμάτων 
του ΟΟΣΑ, προκειμένου να επιτύχει τους επενδυτικούς του στόχους 
ή/και για σκοπούς ταμειακής διαχείρισης. 

Τα ομόλογα σε ρενμίνμπι στα οποία επενδύει το Υποκεφάλαιο 
διαπραγματεύονται στην Κίνα (απευθείας στην CIBM ή έμμεσα μέσω 
της Bond connect) ή στο Χονγκ Κονγκ. 

Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% του 
καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα που: 

- εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από την κινεζική κυβέρνηση ή 
κυβερνητικούς οργανισμούς, τράπεζες πολιτικής- ή 

- εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή ασκούν 
σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας 

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού 
του σε χρεωστικούς τίτλους υψηλής απόδοσης (όπως αξιολογούνται 
από τις εσωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της 
Amundi).  

Τηρώντας τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε καταθέσεις (για σκοπούς ταμειακής διαχείρισης και σε 
περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς) και σε άλλους τίτλους ή 
μέσα μέχρι τα εν λόγω ποσοστά του καθαρού ενεργητικού: 
- ομόλογα εκφρασμένα σε νομίσματα του ΕΝ εκτός του CNY/CNH: 10%; 
- ομόλογα εκφρασμένα σε νομίσματα χωρών του ΟΟΣΑ: 30%, 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 10%, 
- υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo) 10%, 
- μετοχές και μέσα συνδεδεμένα με μετοχές (συμπεριλαμβανομένων 
των P-Notes), 10%, 
- ABS και MBS: 10%, 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%, 
- Πράσινα ομόλογα: 30%, 
- Τίτλοι δυσμενούς κατάστασης: 10%. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του 
Bloomberg China Aggregate Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο 
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  USD.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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 συνδυασμό προσέγγισης "από πάνω 
προς τα κάτω" και "από κάτω προς τα πάνω" για την κατασκευή του 
χαρτοφυλακίου, ώστε να επιτύχει τη συγκέντρωση εισοδήματος και την 
αύξηση της αξίας του κεφαλαίου, κατασκευάζοντας παράλληλα ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.  Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί 
να βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις συνδυάζοντας την έκθεση στο 
χερσαίο ρενμίνμπι («CNY») ή στο υπεράκτιο ρενμίνμπι («CNH»), τα 
επιτόκια και τα πιστωτικά περιθώρια, διατηρώντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο ρευστότητας. 

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 χαρτοφυλάκιο με υψηλή διασπορά.  
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Investment Manager  Amundi UK Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Κίνδυνος χώρας - Κίνα 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Συγκέντρωση 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Διακράτηση 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Διαχείριση διασφαλίσεων 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης.

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών  Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή 
αξία ενεργητικού) της επόμενης ημέρας αποτίμησης (Η+1). Η 
εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,30%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,30%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   F2 1,95% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   G2 1,45% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,15%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,30%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   P2 0,75% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   R2 0,65% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0.10%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0.10%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Bloomberg China Aggregate Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Περίοδος 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου. 
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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Emerging Markets Blended Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  
 
Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα 
χρηματαγοράς) κυβερνήσεων και εταιρειών σε αναδυόμενες χώρες. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% του καθαρού 
ενεργητικού σε κινέζικα ομόλογα, τα οποία εκφράζονται σε τοπικό 
νόμισμα, και σε έμμεσες ή απευθείας (δηλ. μέσω πρόσβασης στη 
Direct CIBM) επενδύσεις σε κινέζικα ομόλογα. 
Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους διασφαλισμένους με 
υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού 
(ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
καθαρού ενεργητικού σε χρεόγραφα που: 
- εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση κυβέρνησης ή κυβερνητικού φορέα 
κάποιας αναδυόμενης χώρας, ή 
- εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος ή αξιολόγησης σε αυτές τις 
επενδύσεις.  
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 20% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους 
χρεωγράφων, σε καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά 
αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του και η έκθεση του σε υπό 
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του καθαρού 
ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι των 
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged to EUR) και 
50% JP Morgan ELMI + Index (unhedged in Euro) Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και μεταβλητότητα). Το υποκεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις (top-down) 
για να εντοπίσει τις γεωγραφικές περιοχές που είναι πιθανόν να 
προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. 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 χαρτοφυλάκιο με 
υψηλή διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG 
του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 
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Βασικοί κίνδυνοι
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Κίνδυνος χώρας – Κίνα 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου  50% JP Morgan EMBI Global 
Diversified Index (hedged to EUR) και 50% JP Morgan ELMI+ Index 
(unhedged in Euro). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 300%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών  Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A)..

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής 

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,30%   A2 1,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,30%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,30%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,15%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,15%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,30%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,30%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση. 

Προμήθεια Απόδοσης  

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged to EUR) και 50% JP Morgan ELMI + Index (unhedged in Euro).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν 
την 31η Δεκεμβρίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα 
αναδυόμενων αγορών εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ άλλα νομίσματα 
του ΟΟΣΑ. Τα εταιρικά ομόλογα από αναδυόμενες αγορές εκδίδονται 
από εταιρείες που έχουν ιδρυθεί, εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται  
κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα ομόλογα ή μέσα 
χρηματαγοράς, έως και το 25% του ενεργητικού του σε ομόλογα με 
δικαιώματα επιλογής, έως και το 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕ και 
ΟΣΕΚΑ και έως και το 5% σε μετοχές.  

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 

Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του και η έκθεσή του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα υπό αίρεση περιορίζεται στο 10% του 
ενεργητικού του. Η συνολική έκθεση σε νομίσματα αναδυόμενων 
αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι των 
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index και 5,00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον 
Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). 

Βασικό νόμισμα EUR.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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. Η διαχειριστής 
επενδύσεων επιλέγει τίτλους με βάση μια ανάλυση εσωτερικής αξίας 
(bottom-up), και στη συνέχεια παρακολουθεί την ευαισθησία του 
χαρτοφυλακίου στις αγορές μετοχών και πιστώσεων ανάλογα με τις 
προσδοκίες τους για την αγορά (top-down). Η ομάδα επενδύσεων 
διαχειρίζεται δυναμικά την έκθεση σε αγορές και κινδύνους με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του προφίλ ασύμμετρου κινδύνου/απόδοσης του 
κεφαλαίου. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG 
του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου Βάσει των υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,20%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,20%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,15%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,20%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index; 5.00% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Corporate Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εταιρειών σε 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και στο Χονγκ Κονγκ και τη 
Σιγκαπούρη. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, στερλίνα, 
δολάριο ΗΠΑ ή ιαπωνικό γεν, τα οποία εκδίδονται από εταιρείες που 
έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε κάποια 
αναδυόμενη χώρα, στο Χονγκ Κονγκ ή τη Σιγκαπούρη. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί αξιολόγησης σε αυτές τις επενδύσεις.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, 
σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως ακολούθως μέχρι τα 
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού:  
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- ABS και MBS: 20% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του και η έκθεση του σε υπό 
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού 
του. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του CEMBI 
Broad Diversified Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, 
καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης 
της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες 
του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα 
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τις μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές τάσεις 
(top-down) για να εντοπίσει τις γεωγραφικές περιοχές που είναι 
πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον 
κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί 
τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει τομείς, 
εκδότες και τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο 
με υψηλή διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG 
της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση.  
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών  Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορά Επιτρέπεται (Ομάδα Α)

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής 

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης  

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%   A2 1,55% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,55% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,55% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,30%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   F2 1,95% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   G2 1,45% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,15%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,30%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,30%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,55% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,55% Μηδέν 0,30%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης  

 Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  CEMBI Broad Diversified Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Green Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και της 
εξασφάλισης εισοδήματος κατά την προτεινόμενη περίοδο 
διακράτησης μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα 
με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού σε 
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Emerging Markets 
Green Bonds, εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ και άλλα νομίσματα 
του ΟΟΣΑ. 
Ως «Emerging Markets Green Bonds» ορίζονται οι χρεωστικοί τίτλοι 
και μέσα που εκδίδονται από εταιρείες που εδρεύουν ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενη χώρα, και 
χρηματοδοτούν επιλέξιμα έργα που πληρούν τα κριτήρια και τις 
κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών των πράσινων ομολόγων 
(όπως δημοσιεύθηκε από την ICMA). Παρόλο που ο διαχειριστής 
επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με αξιολόγηση 
ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου 
αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν 
θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ομόλογα που 
εκδίδονται από εταιρείες, κυβερνήσεις ή ιδρύματα από οποιαδήποτε 
χώρα, εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα και μπορεί να επενδύει έως 
και το 80% σε ομόλογα υψηλής απόδοσης. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τύπους 
ομολόγων, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και στα εξής, έως 
και τα ακόλουθα ποσοστά του ενεργητικού: 

- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%  
- ABS και MBS: 20%  
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 10%  

Η συνολική έκθεση σε τοπικά νομίσματα αναδυόμενων αγορών δεν 
επιτρέπεται Νομίσματα να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου.  
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να εκτίθεται σε τίτλους δυσμενούς 
κατάστασης έως και το 10% του ενεργητικού του. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί το 
3 Month USD Libor Index (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, 
ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) 
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν 
σε πιστωτικά μέσα).  
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 
40% του καθαρού ενεργητικού).  

Βασικό νόμισμα USD.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Η βιώσιμη επένδυση του υποκεφαλαίου εστιάζει κυρίως στους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους επενδύοντας σε πράσινα 
ομόλογα αναδυόμενων αγορών, τα οποία χρηματοδοτούν επιλέξιμα 
έργα που πληρούν τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των 
Αρχών των πράσινων ομολόγων (όπως δημοσιεύτηκαν από την 
ICMA). Η επενδυτική διαδικασία εντοπίζει τις καλύτερες ευκαιρίες σε 
σχέση με τις οικονομικές προοπτικές και τα ESG χαρακτηριστικά τους, 
ιδίως τα περιβαλλοντικά. Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους 
Παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του 
Ενημερωτικού Δελτίου. Η επιλογή τίτλων μέσω της χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi και η αξιολόγηση της 
συνεισφοράς τους σε περιβαλλοντικούς στόχους στοχεύει στην 
αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους 
Παράγοντες βιωσιμότητας που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 
φύση του υποκεφαλαίου. Πέρα από τη χρήση της αξιολόγησης ESG 
της Amundi, η ομάδα επενδυτικής έρευνας ESG αξιολογεί, κατά το 
δυνατόν:  
(i) Τη γνωμοδότηση τρίτων ή άλλη πιστοποίηση, όπως τα 

πιστοποιητικά Climate Bond (CBI),  
(ii) Εάν ο εκδότης αντιμετωπίζει σοβαρές ESG διενέξεις και  
(iii) Εάν έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πράσινο ομόλογο 

συνεισφέρουν σε ευρύτερες ενέργειες του εκδότη υπέρ της 
ενεργειακής ή/και της περιβαλλοντικής μετάβασης. 

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. 

Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που 
συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του 
Άρθρου 5 του Κανονισμού για την ταξινομία. Συνεπώς, το παρόν 
υποκεφάλαιο αναμένεται να δύναται να επενδύει εν μέρει σε 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 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 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνδυνος χώρας – Κίνα 
 Κίνδυνος χώρας – Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική 

 Κίνδυνος χώρας – Ρωσία 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Βάσει υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 
 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές Επιτρέπονται (Ομάδα A)..

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,30%   E2 1,25% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,30%   G2 1,25% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,30%   P2 0,85% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,30%   R2 0,75% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,45% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης  USD LIBOR 3-Month Index + 2,50%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.  
Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και δεν δύναται να 
λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Emerging Markets Corporate High Yield Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων 
αγορών κάτω του επενδυτικού βαθμού, εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ 
άλλα νομίσματα του ΟΟΣΑ. Τα εν λόγω ομόλογα εκδίδονται από 
εταιρείες που έχουν συσταθεί, εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως 
σε αναδυόμενες αγορές, ή που ο πιστωτικός τους κίνδυνος συνδέεται 
με αναδυόμενες αγορές. Η συνολική έκθεση σε νομίσματα 
αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του 
ενεργητικού του υποκεφαλαίου. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει 
έως και το 10% του ενεργητικού του σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα.  
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 15% του ενεργητικού του. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του CEMBI 
Broad Diversified Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως 
στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς 
και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να 
είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας ευρύς δείκτης της 
αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε περιλαμβάνει τις συνιστώσες του 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και για αυτόν το 
λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. Πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του Δείκτη αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της 
συνολικής αγοράς και ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε 
να εντοπίζει τα ομόλογα που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι 
υποδεικνύουν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους και προσφέρουν 
δυνατότητες ελκυστικού εισοδήματος. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός  
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου  JP Morgan CEMBI Broad 
Diversified Non IG Index. 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 75%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορά Επιτρέπεται (Ομάδα Α) 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%   A2 1,55% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,30%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   F2 1,95% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   G2 1,45% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   I2 0,65% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0.10%   J2 0,65% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,30%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,30%   R2 0,65% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,45% 20,00% 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Δείκτης JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Hard Currency Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου 
(συνολική απόδοση).  
Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετατρέψιμα 
ομόλογα κυβερνήσεων και εταιρειών σε αναδυόμενες χώρες, 
εκφρασμένα σε ευρώ, ελβετικό φράγκο, στερλίνα, δολάριο ΗΠΑ ή 
ιαπωνικό γεν. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα και μετατρέψιμα ομόλογα που: 
- εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση κάποιας κυβέρνησης αναδυόμενης 
χώρας ή 
- εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης σε αυτές τις επενδύσεις.  
Το υποκεφάλαιο επενδύει έως και το 25% του καθαρού ενεργητικού σε 
ομόλογα τα οποία εκδίδονται από εταιρείες που δεν είναι 100% 
κρατικές.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τύπους 
ομολόγων και μετατρέψιμων ομολόγων, σε μέσα χρηματαγοράς, σε 
καταθέσεις και στα εξής, έως και τα ακόλουθα ποσοστά του καθαρού 
ενεργητικού: 
- ABS και MBS: 20% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του και η έκθεση του σε υπό 
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού 
του. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του JP 
Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη 
διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται 
στον δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε 
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτενώς παράγωγα για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και μεταβλητότητα). Το υποκεφάλαιο δύναται να 
χρησιμοποιεί παράγωγα επί συναλλάγματος γα σκοπούς αντιστάθμισης 
μόνο. Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα 
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 μακροπρόθεσμες 
μακροοικονομικές τάσεις (top-down) για να εντοπίσει τις γεωγραφικές 
περιοχές που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες 
προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις. 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 
χαρτοφυλάκιο με υψηλή διασπορά. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου JP Morgan EMBI Global 
Diversified Index (hedged to EUR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1,000%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,30%   A2 1,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,05% 20,00% 0,30%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,70% 20,00% 0,30%   F2 1,85% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,30%   G2 1,35% 
I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,15%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,15%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,30%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,30%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,30% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Local Currency Bond  
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η εξασφάλιση εισοδήματος και η αύξηση της αξίας της επένδυσής 
σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών 
εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα ή όπου ο πιστωτικός τους κίνδυνος 
συνδέεται με αναδυόμενες αγορές. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε ομόλογα οποιασδήποτε 
χώρας εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα, έως και το 25% του ενεργητικού 
του σε ομόλογα με δικαιώματα επιλογής, έως και το 10% σε υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo) και έως το 5% σε μετοχές. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του.  
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του JP 
Morgan GBI-EM Global Diversified Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο δεν 
έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
πιστωτικά μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της συνολικής 
αγοράς και ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει 
τα ομόλογα που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους, προσφέρουν δυνατότητες 
ελκυστικού εισοδήματος και ενδέχεται να ωφεληθούν από αυξήσεις 
στην αξία των τοπικών νομισμάτων. Επιπλέον, από τις 30 Νοεμβρίου 
2021, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
  Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση  
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου  JP Morgan GBI-EM Global 
Diversified Index. 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 250%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 



 

167  Amundi Funds SICAV  

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορά Επιτρέπεται (Ομάδα Α) 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,35% 20,00% 0,30%   A2 1,45% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,30%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,30%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,30%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,30%   F2 1,95% 

G 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,30%   G2 1,45% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,15%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 20,00% 0,15%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,30%   P2 0,70% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,30%   R2 0,60% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,30%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% Μηδέν 0,30%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Emerging Markets Short Term Bond 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως η αύξηση της αξίας της 
επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά21 και εταιρικά ομόλογα 
αναδυόμενων αγορών που είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ ή σε 
άλλα νομίσματα του ΟΟΣΑ. Τα εταιρικά ομόλογα από αναδυόμενες 
αγορές εκδίδονται από εταιρείες που έχουν ιδρυθεί, εδρεύουν ή 
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. Η μέση διάρκεια 
επιτοκίου του υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Η συνολική 
έκθεση σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου. Το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 25% του 
ενεργητικού του σε ομόλογα με δικαιώματα επιλογής, έως και το 10% 
σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo) και έως και το 5% σε 
μετοχές. 
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης 
περιορίζεται στο 10% του ενεργητικού του.  
 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, δεν υπόκειται σε 
διαχείριση αναφορικά με δείκτη αναφοράς και δεν έχει ορίσει δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). 

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της συνολικής 
αγοράς και ανάλυσης επιμέρους εκδοτών ομολόγων ώστε να εντοπίζει 
τα ομόλογα που μοιάζουν πιο φερέγγυα από ό,τι υποδεικνύουν οι 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους και προσφέρουν δυνατότητες 
ελκυστικού εισοδήματος. 
Επιπλέον, από τις 29 Ιουλίου 2021, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 
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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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. 

 
21Οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα επιτρέπονται από τις  
8 Ιουνίου 2022 

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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi (UK) Limited 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης 

 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό Κεφάλαιο 
 Υψηλή απόδοση 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών  Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 
Χρέωση εισόδου 

(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης (μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης (μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,75% Μηδέν 0,30% 

G2 3,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% Μηδέν 0,15% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% Μηδέν 0.10% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% Μηδέν 0,15% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% Μηδέν 0,30% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0,30% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,30% 

 

 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Euro Multi-Asset Target Income
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως, η αύξηση της αξίας της 
επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Αυτοί 
μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα και 
τίτλους χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου σε ομόλογα 
μπορεί να είναι οποιασδήποτε ποιότητας (επενδυτικού βαθμού ή 
παρακάτω). Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου εκφράζονται κυρίως σε 
ευρώ. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 40% του 
ενεργητικού του σε τίτλους εκφρασμένους σε νομίσματα εκτός του 
ευρώ.  
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού 
του σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και έως του 30% σε μετοχές 
εταιρειών με έδρα εκτός Ευρώπης. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, δεν υπόκειται σε 
διαχείριση αναφορικά με δείκτη αναφοράς και δεν έχει ορίσει δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

 
Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί τη δική του παγκόσμια 
οικονομική ανάλυση για να καθορίσει τους πιο ελκυστικούς τύπους 
ενεργητικού και τις πιο ελκυστικές γεωγραφικές περιοχές και, στη 
συνέχεια, χρησιμοποιεί ανάλυση των επιμέρους εκδοτών ώστε να 
εντοπίσει τους τίτλους που μοιάζουν να προσφέρουν τις καλύτερες 
δυνατότητες κέρδους σε σχέση με τον κίνδυνο που ενέχουν.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi Deutschland GmbH 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 500%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 
Χρέωση 

εισόδου (μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  
Χρέωση 

εξόδου (μέγ.)  
Προμήθεια 

διαχείρισης (μέγ.) 
Προμήθεια 

απόδοσης (μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,25% Μηδέν 0,20% 

G2 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Global Multi-Asset 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων 
από όλο τον κόσμο. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές, κρατικά 
και εταιρικά ομόλογα, ομόλογα με δικαιώματα επιλογής, μετατρέψιμα 
ομόλογα (συμπεριλαμβανομένου έως και το 10% του ενεργητικού του 
σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα), τίτλους χρηματαγοράς και 
καταθέσεις με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών. Το υποκεφάλαιο δύναται να 
επενδύει έως και το 15% του ενεργητικού του σε επενδύσεις με αξίες 
που συνδέονται με τιμές εμπορευμάτων. 

Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 5% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τα 
60% MSCI World Index και 40% JP Morgan GBI Global Index (ο 
«Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως Δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό).  

Βασικό νόμισμα   EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί τη δική του οικονομική ανάλυση σύμφωνα 
με μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω ώστε να καθορίσει τους 
πιο ελκυστικούς τύπους ενεργητικού και τις πιο ελκυστικές 
γεωγραφικές περιοχές και, εντός αυτών, τους πιο ελκυστικούς τίτλους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 

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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Ireland Limited 

Διαχειριστής υποεπενδύσεων  Amundi SGR S.p.A. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο. 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,70% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 20,00% 0,20%   F2 2,25% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,20%   G2 1,65% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Μηδενίζεται 1 έτος μετά την επένδυση.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  60% MSCI World Index; 40% JP Morgan GBI Global Index.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου. 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.amundi.lu/amundi‐funds. 



 

174  Amundi Funds SICAV  

Global Multi-Asset Conservative
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση 
εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα ομολόγων από 
όλο τον κόσμο, καθώς και σε τίτλους χρηματαγοράς. Αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν κρατικά, εταιρικά ή άλλα ομόλογα. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και έως και το 30% του 
ενεργητικού του σε μετοχές παγκοσμίως. 
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 5% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τα 80% 
Bloomberg Global Aggregate Bond Index και 20% MSCI World Index (ο 
«Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως Δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες 
κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε 
πιστωτικά μέσα, μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό).  

Νόμισμα βάσης  EUR. 

 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί τη δική του παγκόσμια οικονομική ανάλυση 
για να καθορίσει τους πιο ελκυστικούς τύπους ενεργητικού και τις πιο 
ελκυστικές γεωγραφικές περιοχές και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί 
ανάλυση των επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίσει τους τίτλους που 
μοιάζουν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατότητες κέρδους σε 
σχέση με τον κίνδυνο που ενέχουν. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον 
προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του 
επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi SGR S.p.A. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% 20,00% 0,20%   E2 1,15% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,20%   F2 2,00% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση. 

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, 20% MSCI World Index.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Multi-Asset Target Income
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως, η αύξηση της αξίας 
της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Αυτοί 
μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα και 
τίτλους χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου σε ομόλογα 
μπορεί να είναι οποιασδήποτε ποιότητας (επενδυτικού βαθμού ή 
παρακάτω). 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, δεν υπόκειται σε 
διαχείριση αναφορικά με έναν δείκτη αναφοράς και δεν έχει ορίσει 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί τη δική του παγκόσμια οικονομική ανάλυση 
για να καθορίσει τους πιο ελκυστικούς τύπους ενεργητικού και τις πιο 
ελκυστικές γεωγραφικές περιοχές και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί 
ανάλυση των επιμέρους εκδοτών ώστε να εντοπίσει τους τίτλους που 
μοιάζουν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατότητες κέρδους σε 
σχέση με τον κίνδυνο που ενέχουν. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον 
προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του 
επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi Deutschland GmbH 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 450%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,25% Μηδέν 0,20% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,75% Μηδέν 0,20% 

G2 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Sustainable Global Perspectives  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας (συνολική 
απόδοση),  μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
το Άρθρο 9 του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων. Συγκεκριμένα, το 
υποκεφάλαιο έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου. 

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο επενδύει σε όλους τους τύπους κατηγοριών 
ενεργητικού εκδοτών από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των αναδυόμενων αγορών, που είναι ευθυγραμμισμένοι με τον 
βιώσιμο επενδυτικό στόχο για μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού σε μετοχές, ομόλογα και μετατρέψιμα ομόλογα σε όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει στα εξής έως και τα 
ακόλουθα ποσοστά καθαρού ενεργητικού: 
- μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις: 33% 
- τίτλοι διασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού (ABS): 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε βασικά αγαθά και ακίνητα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 
Το χαρτοφυλάκιο είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο ώστε η ένταση 
άνθρακα να είναι ευθυγραμμισμένη με τον σύνθετο δείκτη.22 
Η συνολική τροποποιημένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου κυμαίνεται 
από -2 έως +10. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις 
αξιολογήσεις, τους τομείς ή την κεφαλαιοποίηση της αγοράς στις 
επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.  

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)  έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER)23 (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 5% στη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας 
παράλληλα ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο 
χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την 
προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από 
τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των 
προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον σύνθετο δείκτη [60% MSCI 
ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change 
Corporate Bond Index + 15% MSCI EUR IG Climate Change 
Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate 
Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond 
Index]. (ο «Δείκτης») ως δείκτη αναφοράς για τον σκοπό του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο Δείκτης αποτελείται από ευρείς 
δείκτες της αγοράς, ο οποίος αξιολογεί και περιλαμβάνει τις 
συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και, 
συνεπώς, ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (δηλ. 
μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα) που προωθείται από το υποκεφάλαιο. 
Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση 
www.amundi.com.   

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

 
22 Η ένταση άνθρακα του χαρτοφυλακίου και του δείκτη αναφοράς 
υπολογίζεται μέσω δεδομένων που παρέχονται από έναν ή 
περισσότερους εξωτερικούς παρόχους δεδομένων. 

«Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου.  
Η ομάδα επενδύσεων του υποκεφαλαίου αναλύει τις μακροοικονομικές 
τάσεις, τις αποτιμήσεις ενεργητικού και την ελκυστικότητα των 
παραγόντων κινδύνου για να προσδιορίσει επενδυτικές στρατηγικές 
που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως 
προς τον κίνδυνο αποδόσεις, καθώς και τα ESG χαρακτηριστικά τους, 
και ιδίως τα χαρακτηριστικά έντασης άνθρακα.  
Η ομάδα επενδύσεων, στη συνέχεια, διαμορφώνει ένα χαρτοφυλάκιο 
υψηλής διασποράς το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί με ευελιξία στις 
κινήσεις της αγοράς με στόχο την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη στρατηγικών αλλά και τακτικών, 
καθώς και αρμπιτράζ σε αγορές μετοχών, επιτοκίου και 
συναλλάγματος. 
Ο βιώσιμος επενδυτικός στόχος επιτυγχάνεται με την ευθυγράμμιση 
των στόχων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου με τον σύνθετο δείκτη 60% MSCI ACWI Climate Change 
Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 
15% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI 
USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY 
Climate Change Corporate Bond Index. (ο «Δείκτης»). Η ένταση του 
αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως 
σταθμισμένος μέσος όρος του χαρτοφυλακίου και συγκρίνεται με την 
σταθμισμένη ένταση του αποτυπώματος άνθρακα του Δείκτη. Ως εκ 
τούτου, τίτλοι με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν 
υψηλότερη πιθανότητα να επιλεγούν στο χαρτοφυλάκιο σε σύγκριση 
με τίτλους με σχετικά υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, 
το υποκεφάλαιο αποκλείει εταιρείες με αμφιλεγόμενη συμπεριφορά 
ή/και συμμετοχή σε αμφιλεγόμενα προϊόντα σύμφωνα με την 
Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του υποκεφαλαίου. 
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του συνόλου, το 
υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG του επενδυτικού 
συνόλου του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των τίτλων με την 
χαμηλότερη αξιολόγηση ESG από το επενδυτικό σύνολο. Για τον 
σκοπό του υπολογισμού, το επενδυτικό σύνολο ορίζεται ως 60% MSCI 
ACWI Index + 15% MSCI USD IG Corporate Bond Index + 15% MSCI 
EUR IG Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Corporate Bond 
Index + 5% MSCI EUR HY Corporate Bond Index. 
Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που 
συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του 
Άρθρου 5 του Κανονισμού για την ταξινομία. Συνεπώς, το παρόν 
υποκεφάλαιο αναμένεται να δύναται να επενδύει εν μέρει σε 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 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 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. Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την 
ταξινομία και το παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα 
«Βιώσιμη επένδυση - Κανονισμός για την ταξινομία» του 
ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Asset Management.
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Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Βασικοί κίνδυνοι
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας.  
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 

 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Ακίνητη περιουσία 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Μετοχές χαμηλής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 300%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 
 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   A2 1,50% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,90% 20,00% 0,20%   F2 2,15% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   G2 1,55% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER) + 5%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: [-]Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλ. - 30 Ιουν.  
Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  
 
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 



 

180  Amundi Funds SICAV  

Multi-Asset Real Return   

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη πραγματικής απόδοσης επενδύσεων μέσω συνδυασμού 
αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος.  

Επενδύσεις  

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού 
(ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς), μετοχές και συναλλαγματικά 
προϊόντα από εκδότες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
αναδυόμενων αγορών.  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 100% του 
καθαρού ενεργητικού σε κρατικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. 
Μπορεί να επενδύει έως και το 50% του καθαρού ενεργητικού σε 
εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού, έως και το 20% του καθαρού 
ενεργητικού σε εταιρικά ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας 
και η έκθεσή του σε μετοχές κυμαίνεται από -10% έως +30% του 
καθαρού ενεργητικού.  
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 20% του καθαρού 
ενεργητικού σε ABS και MBS. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους τομείς, την 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς ή το συνάλλαγμα για αυτές τις επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις παραπάνω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε καταθέσεις, να επιδιώκει 
την έκθεση σε εμπορεύματα έως και το 30% του ενεργητικού του, να 
επενδύει έως και το 20% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα, 
έως και το 10% του ενεργητικού του σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα και έως και το 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) του πληθωρισμού του 
Ευρώ, χρησιμοποιώντας το Topix (RI) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») 
ως ενδεικτική αναφορά πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί 
τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση 
του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ανάλογα με 
το καθεστώς πληθωρισμού, η ομάδα επενδύσεων του υποκεφαλαίου 
διαχειρίζεται ενεργά το υποκεφάλαιο συνδυάζοντας την παγκόσμια 
γεωγραφική κατανομή, τις στρατηγικές διασποράς και ένα ευρύ φάσμα 
στρατηγικών και τακτικών, συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε 
αγορές μετοχών, πιστωτικές αγορές, αγορές επιτοκίου, 
μεταβλητότητας και συναλλάγματος, για τη διαμόρφωση ενός 
χαρτοφυλακίου υψηλής διασποράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του 
μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό 
της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Επενδύσεις που σχετίζονται 
με εμπορεύματα 

 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Μετοχές χαμηλής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 300%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 20,00% 0,20%   A2 1,15% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,15% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,15% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% 20,00% 0,20%   E2 1,15% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,80% 20,00% 0,20%   F2 2,00% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   G2 1,35% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 20,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   P2 0,80% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 20,00% 0,20%   R2 0,70% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,15% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,15% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης    Euro Short Term Rate Index (ESTER) + 2,5%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Multi-Asset Sustainable Future 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά την 
προτεινόμενη περίοδο διακράτησης, μέσω επενδύσεων σε βιώσιμες 
επενδύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Δημοσιοποίησης 
Στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος των βιώσιμων επενδύσεων του 
ταμείου είναι να επενδύει σε οικονομικές δραστηριότητες που 
συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από 
τις παγκόσμιες προκλήσεις για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο 
τον κόσμο, οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπως 
μετράται σύμφωνα με τους δείκτες προκλήσεων που αφορούν το 
περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Οι επενδύσεις μπορεί 
να περιλαμβάνουν 

- ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκφρασμένα σε ευρώ, με ευρύ 
φάσμα λήξεων, που εκδίδονται από κυβερνήσεις χωρών του 
ΟΟΣΑ, υπερεθνικές οντότητες και/ή εταιρείες. Από τις 8 Ιουνίου 
2022, τουλάχιστον το 8% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου 
επενδύεται σε πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα που 
αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και 
της κοινωνικής προόδου και τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις 
κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών Πράσινων Ομολόγων, 
Κοινωνικών Ομολόγων και Βιώσιμων Ομολόγων, όπως 
δημοσιεύονται από την ICMA, 

- τιμαριθμοποιημένα ομόλογα 

- έως και το 10% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα 

- έως και το 40% του ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε μετοχές. 

 Η συμβολή αυτών των τίτλων στον βιώσιμο επενδυτικό στόχο 
μετράται σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες προκλήσεων που 
αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, όπως 
περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Διαδικασία διαχείρισης». 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε 
τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% του υποκεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τα 
MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30%) και Bloomberg 
EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR Index (70%) Index 
(ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως Δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν 
έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.   

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές). 

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο βιώσιμος 
επενδυτικός στόχος επιτυγχάνεται με επενδύσεις σε εταιρείες και 
εκδότες, τόσο σε παγκόσμια χρηματιστήρια όσο και σε παγκόσμιες 
αγορές σταθερού εισοδήματος, που συμβάλλουν στη δημιουργία 
θετικής, μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής ή κοινωνικής συμβολής σε 
ένα βιώσιμο μέλλον. Η επιλογή των τίτλων προκύπτει από μια 
παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση, σε συνδυασμό με μια 
εξωοικονομική ανάλυση, αποσκοπώντας στην αξιολόγηση της 
πραγματικής συμβολής και της δέσμευσης για ένα βιώσιμο μέλλον.  

Για να επιτύχει τον στόχο βιωσιμότητας, πέρα από την εφαρμογή της 
Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής της Amundi, το Α/Κ εφαρμόζει 
συμπληρωματικά και ειδικά κριτήρια αποκλεισμού εταιρειών και 
δημόσιων εκδοτών που εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενες 
δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αμφιλεγόμενων όπλων, 
πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων, καπνού, άνθρακα, πετρελαίου 
και αερίου, παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω άνθρακα, πυρηνικής 
ενέργειας, πετρελαίου ή αερίου, σκληρών ποτών, παιγνίων, γενετικής 
μηχανικής, εμπορίου γούνας και πορνογραφίας) και αμφιλεγόμενες 
συμπεριφορές (συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, της 
παραβίασης εργατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 
συμπεριφοράς που βλάπτει το περιβάλλον, της διαφθοράς, της 
απάτης, της θανατικής ποινής και της πυρηνικής ενέργειας).  

Το Α/Κ αποκλείει επίσης οποιαδήποτε εταιρεία ή εκδότη που 
παρουσιάζει αξιολόγηση ESG χαμηλότερη από D, με βάση την 
κλίμακα αξιολόγησης ESG της Amundi και την αποκλειστική της 
προσέγγιση «Αριστεία στην κατηγορία», με στόχο να διατηρεί μόνο τις 
εταιρείες ή τους εκδότες που εντάσσονται στο καλύτερο ήμισυ του 
αρχικού συνόλου σε κάθε τομέα.   

Επιπρόσθετα, το Α/Κ χρησιμοποιεί για κάθε εκδότη τους ακόλουθους 
δείκτες βιωσιμότητας επί των παρακάτω διαστάσεων, θεωρούμενων 
αθροιστικά: 

1. Όσον αφορά την περιβαλλοντική διάσταση: Το Α/Κ έχει ως στόχο να 
υποστηρίζει την ενεργειακή και οικολογική μετάβαση επενδύοντας σε 
μετοχές και ομόλογα εταιρειών, καθώς και σε ομόλογα που εκδίδονται 
από κράτη και φορείς του κρατικού τομέα, που δεσμεύονται να 
μειώσουν τις εκπομπές τους και να προωθήσουν τη χρήση της 
ανανεώσιμης ενέργειας. Ως εκ τούτου, το Α/Κ επενδύει μόνο σε 
εταιρείες με αξιολόγηση ESG της Amundi E ή υψηλότερη στον δείκτη 
ενεργειακής και οικολογικής μετάβασης. Επιπλέον, το Α/Κ επενδύει 
μόνο σε κράτη και φορείς του κρατικού τομέα που εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, με αξιολόγηση της 
πολιτικής για τον άνθρακα Ε ή υψηλότερη. Αυτές οι βαθμολογίες 
αξιολογούν την έκθεση ενός εκδότη σε κινδύνους μετάβασης και την 
ικανότητά του να διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. Βασίζονται σε 
γενικά και ειδικά για κάθε κλάδο κριτήρια που εξάγονται από την 
αποκλειστική μεθοδολογία της Amundi. 

2. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση: Το Α/Κ έχει ως στόχο να 
υποστηρίζει την κοινωνικά υπεύθυνη αλυσίδα αξίας, μέσω της 
δέσμευσης για επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών που 
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών της 
εταιρείας, έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στους προμηθευτές 
ή τους πελάτες και υιοθετούν μια διαδικασία επιλογής που 
συνυπολογίζει τα ζητήματα ESG. Ως εκ τούτου, το Α/Κ επενδύει μόνο 
σε εταιρείες με αξιολόγηση ESG της Amundi E ή υψηλότερη, σύμφωνα 
με τα κριτήρια της Κοινωνικά Υπεύθυνης Αλυσίδας Εφοδιασμού. 
Επιπλέον, το Α/Κ επενδύει μόνο σε κράτη και φορείς του κρατικού 
τομέα που εφαρμόζουν κοινωνικές πολιτικές που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και τα αστικά δικαιώματα, και που έχουν κοινωνική 
αξιολόγηση Ε ή υψηλότερη. 

3. Όσον αφορά τη διάσταση της διακυβέρνησης: Το Α/Κ έχει ως στόχο 
να υποστηρίζει τη διαφανή και δίκαιη εταιρική διακυβέρνηση 
επενδύοντας σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών που ενσωματώνουν 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, κοινωνικούς παράγοντες και 
παράγοντες διακυβέρνησης στη στρατηγική της εταιρείας τους και τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες των φορέων διαχείρισής τους, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους είναι διαφανείς 
και ανιχνεύσιμες, δημοσιεύοντας ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 
και απόδοσης ESG. Ως εκ τούτου, το Α/Κ επενδύει μόνο σε εταιρείες 
με αξιολόγηση ESG της Amundi E ή υψηλότερη, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της εταιρικής Στρατηγικής ESG. 

4. Τέλος, με βάση τις Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών: Το Α/Κ έχει ως στόχο να υποστηρίζει τον σεβασμό 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επενδύοντας σε μετοχές και ομόλογα 
εταιρειών και κρατών που έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με την 
Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, 
επομένως, με τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως 
εκ τούτου, το Α/Κ επενδύει μόνο σε εταιρείες και κράτη που 
εφαρμόζουν αυτές τις αρχές στις δραστηριότητες ή τα έθνη τους. 

Επιπλέον, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα, με στόχο 
τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και της κοινωνικής 
προόδου. Η επενδυτική μας προσέγγιση βασίζεται στα κριτήρια και την 
αξιολόγηση ESG που εντοπίζονται και παρακολουθούνται από την 
ομάδα ανάλυσης ESG της Amundi, σύμφωνα με ένα αποκλειστικό 
πλαίσιο ανάλυσης ESG. Το επενδυτικό φάσμα του υποκεφαλαίου 
(όπως εκπροσωπείται από τον δείκτη αναφοράς του) μειώνεται κατά 
τουλάχιστον 20% λόγω του αποκλεισμού τίτλων με χαμηλότερη 
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αξιολόγηση ESG. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του μειωμένου επενδυτικού φάσματος, η απόδοση 
ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη μέση απόδοση ενός τίτλου με τη 
μέση απόδοση στον κλάδο του εκδότη του τίτλου, σε σχέση με καθένα 
από τα τρία χαρακτηριστικά ESG: περιβάλλον, κοινωνία και 
διακυβέρνηση. Η επιλογή τίτλων μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi και, η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους 
σε περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, στοχεύει στην αποφυγή 
δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους 
Παράγοντες βιωσιμότητας που σχετίζονται με την περιβαλλοντική και 
κοινωνική φύση του υποκεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τον στόχο και την επενδυτική του πολιτική, το 
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που 
συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του 
Άρθρου 5 του Κανονισμού για την ταξινομία. Συνεπώς, το παρόν 
υποκεφάλαιο αναμένεται να δύναται να επενδύει εν μέρει σε 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 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 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. 

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

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Austria GmbH. 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο  
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση  

 Βιώσιμη επένδυση 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Βάσει υποχρεώσεων

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα 
υποβάλλονται προς επεξεργασία στην ΚΑΕ (καθαρή αξία ενεργητικού) 
εκείνης της ημέρας (Η). Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το αργότερο 
σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.) 

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.) 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.) 
  Κατηγορία 

μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 
A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,35% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1,00%2 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 20,00% 0,20%   E2 1,15% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 20,00% 0,20%   F2 2,15% 

G 3,00% 0,25% Μηδέν Μηδέν 1,00% 20,00% 0,20%   G2 1,15% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0.10%   I2 0,55% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 20,00% 0,06%   J2 0,55% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   P2 0,85% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0,20%   R2 0,75% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,35% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς σε σχέση με την προμήθεια απόδοσης: MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30%) Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value 
Unhedged EUR Index (70%)   

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Pioneer Flexible Opportunities 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας και η εξασφάλιση εισοδήματος 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Ο 
συνδυασμός τίτλων μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές, κρατικά και 
εταιρικά ομόλογα, τίτλους χρηματαγοράς και επενδύσεις των οποίων 
οι αξίες συνδέονται με τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και μέχρι 
το 20% σε τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού και 
υποθήκες. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι 5% του καθαρού 
ενεργητικού σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και μέχρι 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί το 
U.S. CPI Index (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των υστέρων, ως δείκτη 
αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την 
προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από 
τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των 
προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει 
τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί τη δική του οικονομική 
ανάλυση σύμφωνα με μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω ώστε 
να καθορίσει τους πιο ελκυστικούς τύπους ενεργητικού και τις πιο 
ελκυστικές γεωγραφικές περιοχές. Η επενδυτική προσέγγιση λαμβάνει 
υπόψη την οικονομική ανάπτυξη, τη δυναμική του πληθωρισμού και τη 
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο με 
βάση τη μακροοικονομική έρευνα ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά 
τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου 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 
χρήσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει 
υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Παράγοντες 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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 280%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%   A2 1,70% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,15% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 20,00% 0,20%   F2 2,25% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,20%   G2 1,65% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0.10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 20,00% 0,20%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% 20,00% 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης  U.S. CPI Index + 300 μ.β. ετησίως.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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Pioneer Income Opportunities 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως, η υπεραξία επί του 
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο έχει την ευελιξία να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα 
τίτλων δημιουργίας εισοδήματος από όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Αυτοί μπορεί να 
περιλαμβάνουν μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα και τίτλους 
χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου σε ομόλογα μπορεί 
να είναι οποιασδήποτε ποιότητας (επενδυτικού βαθμού ή παρακάτω), 
συμπεριλαμβανομένου έως και του 20% του ενεργητικού του σε 
τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού και υποθήκες και έως 
του 20% σε μετατρέψιμους τίτλους. Το υποκεφάλαιο δύναται να 
επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού σε υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα  και, επιπλέον, να αναζητά έκθεση σε ακίνητα. 

Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει χωρίς περιορισμό σε χρεόγραφα 
και μετοχές εκδοτών εκτός ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου έως και του 
30% του συνολικού ενεργητικού του σε χρεόγραφα και μετοχές 
εκδοτών αναδυόμενων αγορών. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί, εκ 
των υστέρων, USD Libor Index (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 

Το Υποκεφάλαιο 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 ακολουθεί μια ευέλικτη στρατηγική κατανομής που 
επιδιώκει τον εντοπισμό ελκυστικών ευκαιριών για εισόδημα και 
υπεραξία επί του κεφαλαίου. Πέραν της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου 
τίτλων βάσει αυτής της στρατηγικής, ο διαχειριστής επενδύσεων 
εφαρμόζει στρατηγικές τακτικής κατανομής ενεργητικού και 
αντιστάθμισης κινδύνων σε μια προσπάθεια να εξαλείψει τους 
απρόβλεπτους κινδύνους και να μειώσει την αστάθεια. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management US, Inc., 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

  Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 100%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

 Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

 Που επιδιώκουν την εξασφάλιση εισοδήματος και, 
δευτερευόντως, την αύξηση της αξίας της επένδυσής τους κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   A2 1,50% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 20,00% 0,20%   E2 1,50% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 20,00% 0,20%   F2 2,25% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% 20,00% 0,20%   G2 1,65% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,10%   I2 0,60% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 20,00% 0,06%   J2 0,60% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 20,00% 0.10%   M2 0,70% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,85% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης USD Libor +3,00%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Real Assets Target Income 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 

Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως, η αύξηση της αξίας 
της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές, καθώς και σε κρατικά και 
εταιρικά ομόλογα κάθε πιστοληπτικής αξιολόγησης, από όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε άλλα ρυθμιζόμενα 
αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς, διαθέσιμα και σε επενδύσεις 
που οι αξίες τους συνδέονται με τιμές ακινήτων, υποδομών, 
εμπορευμάτων και άλλων πραγματικών στοιχείων ενεργητικού. 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι των 
15% MSCI AC World REITS Index, 10% MSCI World, Food Beverage 
and Tobacco Index, 10% MSCI World Materials Index, 10% MSCI 
World Energy Index, 7,5% MSCI World Transport Infrastructure Index, 
7,5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index, 5% MSCI World Utility Index, 
5% Alerian MLPs Index, 5% iBoxx € Non-Financial Corporate Europe 
Index, 5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index, 
5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index, 5% ICE BofA 
ML Euro High Yield Index, 5% Bloomberg Commodity Total Return 
Index, 5% Bloomberg Gold Total Return Index (ο «Δείκτης αναφοράς») 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη 
αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι 
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς 
είναι ένας ευρύς δείκτης της αγοράς, ο οποίος δεν αξιολογεί ούτε 
περιλαμβάνει τις συνιστώσες του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος και για αυτόν το λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το 
υποκεφάλαιο. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη Αναφοράς παρέχονται 
στη διεύθυνση www.amundi.com.   

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές, 
επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα USD. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το υποκεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου για 
την αναζήτηση επιπρόσθετων ευκαιριών απόδοσης και επιδιώκει 
επενδυτικές προοπτικές που αποδίδουν εισόδημα άνω του μέσου 
όρου. Ο διαχειριστής επενδύσεων ακολουθεί μια ευέλικτη στρατηγική 
κατανομής ενεργητικού. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager  Amundi Deutschland GmbH. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Υψηλή απόδοση  
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Επιτόκιο  
 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Ακίνητη περιουσία 
 Βιώσιμη επένδυση 
 Χρήση τεχνικών και μέσων  

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Σχετική αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου  15% MSCI AC World REITS Index, 
10% MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index, 10% MSCI 
World Materials Index, 10% MSCI World Energy Index, 7,5% MSCI 
World Transport Infrastructure Index, 7,5% ICE BofA ML U.S. High 
Yield Index, 5% MSCI World Utility Index, 5% Alerian MLPs Index, 5% 
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index, 5% ICE BofA ML 
Global Governments Inflation-Linked Index, 5% ICE BofA ML Non-
Financial Corporate USA Index, 5% ICE BofA ML Euro High Yield 
Index, 5% Bloomberg Commodity Total Return Index, 5% Bloomberg 
Gold Total Return Index. 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 

Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές  
 Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 
  

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,25% Μηδέν 0,20% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,75% Μηδέν 0,20% 

G2 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,40% Μηδέν 0,20% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,95% Μηδέν 0,20% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% Μηδέν 0,20% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,20% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Target Coupon 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί του 
κεφαλαίου (συνολική απόδοση) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει ως 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στην Amundi Revenus (κύριο αμοιβαίο 
κεφάλαιο). 

Επενδύσεις  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, το υποκεφάλαιο είναι 
οικονομικά προϊόντα που προωθούν τα χαρακτηριστικά ESG 
σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα (ομόλογα 
και μέσα χρηματαγοράς) κάθε τύπου που εκδίδονται από κυβερνήσεις 
ή εταιρείες σε όλο τον κόσμο και εκφράζονται στο νόμισμα κάποιας 
από τις χώρες του ΟΟΣΑ, με διασπορά μεταξύ αγορών 
συναλλάγματος και μετοχών. 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 85% του 
καθαρού ενεργητικού σε μονάδες του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου 
(κατηγορία OR). Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 15% σε 
καταθέσεις και παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων μόνο. 

Κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 
H Amundi Revenus είναι εταιρεία FCP (εταιρεία επενδύσεων 
αμοιβαίου κεφαλαίου) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο 
και έχει πιστοποιηθεί ως κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/65/ΕΚ. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του 
καθαρού ενεργητικού σε χρεόγραφα. Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο 
δύναται να επενδύει σε  
- ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (ομόλογα υψηλής 
απόδοσης),  

- ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων των υπό 
αναίρεση μετατρέψιμων ομολόγων έως και το 50% του καθαρού 
ενεργητικού) και  

- έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους 
με στοιχεία ενεργητικού (ABS).  

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε μετοχές 
εταιρειών κάθε κεφαλαιοποίησης και τομέα σε όλο τον κόσμο. Η 
έκθεση του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου στην αγορά μετοχών μπορεί 
να κυμαίνεται από 0% έως 20% του καθαρού ενεργητικού, ενώ η 
έκθεσή του στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να κυμαίνεται από 0% 
έως 100% του καθαρού ενεργητικού.  
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 
10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα). Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
προβεί σε προσωρινές αγορές και πωλήσεις τίτλων (συμφωνίες 
επαναγοράς και αντίστροφης επαναγοράς). 
Το ποσό του διανεμηθέντος εισοδήματος θα καθορίζεται ετησίως από 
την εταιρεία διαχείρισης του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου, με βάση την 
προβλεπόμενη απόδοση του ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο. 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν συγκρίνει την απόδοσή του με κάποιον 
συγκεκριμένο δείκτη. 
Βασικό νόμισμα (του κύριο αμοιβαίου κεφαλαίου και του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει στην επενδυτική του 
διαδικασία Παράγοντες Βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην ενότητα «Βιώσιμες επενδύσεις» του 
Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα επενδύσεων του κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τα ασφάλιστρα απόδοσης από 
ένα ευρύ επενδυτικό φάσμα (κυρίως ομόλογα), χρησιμοποιώντας μια 
διαχειριστική προσέγγιση που είναι ευέλικτη και βασίζεται σε επιλογές 
υψηλής πεποίθησης. Αναλύει τα επιτόκια και τις οικονομικές τάσεις 
(top-down) για να εντοπίσει στρατηγικές, χώρες και κατηγορίες 
μετοχών που είναι πιθανόν να προσφέρουν τις καλύτερες 
προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις. Στη συνέχεια, η 
ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης 
επασφαλίστρου και πιστοληπτικής ικανότητας, για να επιλέξει τίτλους 
με βάση την προοπτική τους να αποφέρουν εισόδημα (bottom-up) και 
να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή διασπορά που μπορεί να 
παρέχει σταθερή απόδοση. Επιπλέον, από τις 5 Μαρτίου 2021, το 
κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του κύριου 
αμοιβαίου κεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων (κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)  Amundi Asset Management.  

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Συγκέντρωση 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo)  

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  

 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  600%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 
εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης.

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).

 

 
Κύριες κατηγορίες μετοχών και Προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,06% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,06% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,06% 

E2 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% Μηδέν 0,06% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% Μηδέν 0,06% 

G2 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,80% Μηδέν 0,06% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% Μηδέν 0,06% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% Μηδέν 0,06% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% Μηδέν 0,06% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% Μηδέν 0,06% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,06% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,90% Μηδέν 0,06% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 

Το υποκεφάλαιο υποστηρίζει έμμεσες προμήθειες ύψους έως 0,70%, όπως χρεώνονται από τα υποκείμενα ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή τα κύρια αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με 
την περίπτωση. 
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Absolute Return Credit  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προέρχεται κυρίως από την κατανομή 
των ενεργών επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που 
εφαρμόζονται σε χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) 
εταιριών από όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους 
διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS).  
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε χρεόγραφα και μπορεί επίσης 
να επενδύει έως και το 30% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS). Αυτό συμπεριλαμβάνει έμμεση έκθεση η 
οποία αποκτάται μέσω τίτλων προς ανακοίνωση (ΤΒΑ), η οποία 
περιορίζεται στο 30% του καθαρού ενεργητικού. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. Το 
υποκεφάλαιο επιδιώκει να εξαλείψει τις επιπτώσεις των περισσότερων 
διαφορών λόγω συναλλάγματος για επενδύσεις σε τίτλους μη 
εκφρασμένους σε ευρώ (αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου). 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε καταθέσεις και σε 
άλλους τύπους μέσων, και στα εξής, έως και τα ακόλουθα ποσοστά 
του καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 30% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 5% 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα 
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον 
Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Ενδεικτικά, με δεδομένο το 
προφίλ κινδύνου, η απόδοση προβλέπεται να υπερβαίνει (πριν τις 
ισχύουσες προμήθειες) τον Euro Short Term Rate Index (ESTER) +4% 
ετησίως. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και μεταβλητότητα).  
Βασικό νόμισμα EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει τα θεμελιώδη μεγέθη της πιστωτικής αγοράς, τα 
επίπεδα αποτίμησης και τις τάσεις (top-down) για να αξιολογήσει την 
παγκόσμια έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, την κατανομή σε γεωγραφικό 
και πιστωτικό επίπεδο (Υψηλού Βαθμού, Υψηλής Απόδοσης, 
Αναδυόμενα, Τιτλοποιημένα). Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων 
χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών 
μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να επιλέξει 
τομείς και τίτλους (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο 
με υψηλή διασπορά με στόχο την απόδοση σε όλα τα στάδια του 
πιστωτικού κύκλου. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Investment Manager Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 ομόλογα (CoCo) 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 

 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

 Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 300%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»  
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 

Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%   A2 1,05% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 15,00% 0,20%   E2 0,90% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,55% 15,00% 0,20%   F2 1,75% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,90% 15,00% 0,20%   G2 1,10% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   I2 0,45% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0,06%   J2 0,45% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,45% 15,00% 0.10%   M2 0,50% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 15,00% 0,20%   P2 0,75% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%   R2 0,65% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσηςEuro Short Term Rate Index (ESTER) Index  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουνίου έως 31 Μαΐου.  
Από την 1η Ιουνίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2022 και δεν δύναται να 
λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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Absolute Return European Equity 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές εταιρειών που 
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε ομόλογα και τίτλους 
χρηματαγοράς που εκφράζονται είτε σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα αντισταθμίζονται κυρίως έναντι του ευρώ. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές 
και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί μακροοικονομική ανάλυση και 
ανάλυση αγοράς, καθώς και ανάλυση επιμέρους εταιρειών ώστε να 
εντοπίζει τα περισσότερο και λιγότερο ελκυστικά αξιόγραφα, τόσο σε 
επίπεδο κατηγορίας όσο και σε επίπεδο επιμέρους ασφάλειας. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων ακολουθεί μια ευέλικτη στρατηγική 
κατανομής ενεργητικού. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να 
επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 
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 χρήσης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις 
κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 
Παράγοντες 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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων Amundi Ireland Limited 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Συγκέντρωση 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 



 

195  Amundi Funds SICAV  

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,60% 15,00% 0,20%   A2 2,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,60% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,60% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 15,00% 0,20%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,95% 15,00% 0,20%   F2 2,15% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%   G2 1,50% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0.10%   I2 0,90% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0,06%   J2 0,90% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 15,00% 0,20%   P2 1,10% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%   R2 1,00% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,60% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,60% 15,00% 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν 
δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Absolute Return Multi-Strategy 
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων 
από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. 
Οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κρατικά και εταιρικά 
ομόλογα οποιασδήποτε λήξης, μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα και τίτλους 
χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επιδιώκει την έκθεσή 
του σε νομίσματα και έως 10% σε εμπορεύματα και ακίνητα. Το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού του σε 
μετοχές και έως και το 25% σε μετατρέψιμα ομόλογα 
(συμπεριλαμβανομένου έως και του 10% σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα). Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου εκφράζονται κυρίως σε ευρώ, 
άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα, δολάρια ΗΠΑ ή γιέν Ιαπωνίας. 
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 5% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ABS και MBS. 
 
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.  

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER)24 (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ 
των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως 
δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα, μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα, 
μεταβλητότητα και πληθωρισμό).  

Βασικό νόμισμα  EUR.  

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων πρώτα κατασκευάζει ένα χαρτοφυλάκιο 
εφαρμόζοντας μακροοικονομική στρατηγική ώστε να εξασφαλίσει μια 
απόδοση που δεν συσχετίζεται με καμία επιμέρους αγορά και, στη 
συνέχεια, το επικαλύπτει με μια επενδυτική στρατηγική για τη 
δημιουργία πλεονάζουσας απόδοσης.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi SgR S.p.A 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Επενδύσεις που σχετίζονται 
με εμπορεύματα 

 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου  
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων  
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Υψηλή απόδοση  

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός  
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Ακίνητη περιουσία 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

 
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  1000%. 
 
Η παγκόσμια έκθεση του Υποκεφαλαίου θα παρακολουθείται μέσω της 
απόλυτης VaR. Η αξιολογημένη συνολική μόχλευση αναμένεται να είναι 
περίπου 1000%. Όπου εκτελούνται επενδυτικές στρατηγικές με τη χρήση 
παραγώγων, αναπόφευκτα θα δημιουργήσουν μόχλευση λόγω της 
απαιτούμενης μεθόδου υπολογισμού, καθώς η μόχλευση είναι το 
άθροισμα ή η συνολική θεωρητική έκθεση που δημιουργείται από τα 
παράγωγα που χρησιμοποιούνται. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευελιξία, το υποκεφάλαιο πρέπει να χρησιμοποιήσει παράγωγα για να 
πετύχει τους επενδυτικούς του στόχους. Η μόχλευση δεν προσαρμόζεται 
προκειμένου να λάβει υπόψη τυχόν συναλλαγές αντιστάθμισης ή 
συμψηφισμού που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου αγοράς. 
Συνεπώς, η μόχλευση του κεφαλαίου μπορεί να υποδείξει τον βαθμό 
χρήσης παραγώγων που απαιτείται οποιαδήποτε στιγμή για την επιδίωξη 
των επενδυτικών του στόχων και όχι του κινδύνου αγοράς και η καθαρή 
μόχλευσή του θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Το υψηλό επίπεδο μικτής 
μόχλευσης που δημιουργείται στη διαχείριση του εν λόγω Υποκεφαλαίου, 
είναι κυρίως συνέπεια της εκτεταμένης χρήσης παραγώγων που 
εστιάζουν σε επιτόκια (αντιστάθμιση διάρκειας και διαχείριση διάρκειας, 
ιδιαίτερα για έκθεση παραγώγων σε βραχυπρόθεσμες λήξεις), σε 
νομίσματα (αντιστάθμιση κινδύνων/συναλλαγματική αντιστάθμιση και 
συναλλαγματική έκθεση) και, σε μικρότερο βαθμό, σε πιστωτικές ισοτιμίες 
(αντιστάθμιση και δημιουργία συνθετικής έκθεσης σε εκδότες), 
μεταβλητότητα (διαχείριση αντιστάθμισης και έκθεσης στον πληθωρισμό), 
κατευθυντικές συναλλαγές και αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%   A2 1,40% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,90% 15,00% 0,20%   E2 1,10% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,75% 15,00% 0,20%   F2 1,95% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,10% 15,00% 0,20%   G2 1,30% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 15,00% 0.10%   I2 0,65% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 15,00% 0,06%   J2 0,65% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 15,00% 0.10%   M2 0,55% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4
 Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης Euro Short Term Rate Index (ESTER).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Absolute Return Global Opportunities Bond 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης (σε ευρώ) σε οποιονδήποτε τύπο 
συνθηκών αγοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης.  

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προκύπτει από την κατανομή των 
ενεργών επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που 
περιγράφονται κατωτέρω και εφαρμόζονται σε χρεωστικούς τίτλους 
εταιρειών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών.  
 
Κατά την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, το υποκεφάλαιο θα 
επενδυθεί κυρίως σε κάθε τύπο ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων 
των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, έως και το 49% του καθαρού 
ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, έως και 
το 15% του ενεργητικού του σε κινεζικά ομόλογα εκπεφρασμένα σε 
τοπικό νόμισμα (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη Direct 
CIBM), έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS) και έως και το 10% σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα.  
 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετατρέψιμα ομόλογα, σε μέσα 
χρηματαγοράς, έως 10% σε μετοχές και έως 10% σε άλλους 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.  
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να εκτεθεί έως 10% σε επιλέξιμους δείκτες 
δανείων. 

Δείκτης αναφοράς 

Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα 
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον 
Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν 
έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το υποκεφάλαιο 
αξιοποιώντας μια βάσει έρευνας προσέγγιση για τον εντοπισμό και την 
καταγραφή πλημμελώς κοστολογημένων ασφαλίστρων κινδύνου στο 
παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα. Με βάση μια λεπτομερή αξιολόγηση 
από την κορυφή προς τη βάση των συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, 
ο διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου εφαρμόζει μια 
διαδικασία δυναμικής κατανομής κινδύνου για τη μεταβολή του 
κινδύνου σε τρεις βασικές στρατηγικές επενδύσεων και ενσωματώνει 
επίσης ιδέες από τη βάση προς την κορυφή και επενδυτικές ευκαιρίες 
μέσω της εξειδίκευσης σε κλάδους και κατηγορίες ενεργητικού. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί ιδιόκτητα εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου-οφέλους κάθε 
συναλλαγής, και για λεπτομερείς αναλύσεις πιέσεων και σεναρίων. 

Οι τρεις βασικές επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται η 
επενδυτική διαδικασία είναι οι εξής: 
- Alpha Opportunities: μη κατευθυντικές και μη συσχετιζόμενες 
στρατηγικές σε μια καθορισμένη αγορά, περιοχή ή κατηγορία 
ενεργητικού, που εστιάζουν συνήθως σε νομίσματα, πιστώσεις, 
επιτόκια, πληθωρισμό και αναδυόμενες αγορές. 

- Dynamic Beta: μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες στρατηγικές 
για την αποτύπωση και μεγιστοποίηση θεματικών και τακτικών 
ευκαιριών στην αγορά, και 

- Core Income: στρατηγική χαμηλού κύκλου εργασιών που επιδιώκει 
κυρίως την παροχή απόδοσης.  

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi SgR S.p.A 

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Διαχείριση διασφαλίσεων 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνα 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων  
 Αντιστάθμιση κινδύνων  
 Αναδυόμενες αγορές 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη αξία σε κίνδυνο (VaR) 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση  600%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους»
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με μέση γνώση στις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή σε παρόμοια 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%   A2 1,00% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0,20%   E2 0,90% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,55% 15,00% 0,20%   F2 1,75% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,90% 15,00% 0,20%   G2 1,10% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 15,00% 0.10%   I2 0,40% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,35% 15,00% 0,06%   J2 0,40% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%   P2 0,60% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0,20%   R2 0,50% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,80% 15,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης    Euro Short Term Rate Index(ESTER).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA. Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή 
Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
 Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic  

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης (σε δολάρια ΗΠΑ) σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες αγοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης.  
Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προκύπτει από την κατανομή των 
ενεργών επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που 
περιγράφονται κατωτέρω και εφαρμόζονται σε χρεωστικούς τίτλους 
εταιρειών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών.  
Κατά την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, το υποκεφάλαιο θα 
επενδυθεί κυρίως σε κάθε τύπο ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων 
των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, έως και το 49% του καθαρού 
ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, έως και 
το 15% του ενεργητικού του σε κινεζικά ομόλογα εκπεφρασμένα σε 
τοπικό νόμισμα (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη Direct 
CIBM), έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους 
διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους διασφαλισμένους με 
στοιχεία ενεργητικού (ABS) και έως και το 10% σε υπό αίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα.  
 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετατρέψιμα ομόλογα, σε μέσα 
χρηματαγοράς, έως 10% σε μετοχές και έως 10% σε άλλους 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.  
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να εκτεθεί έως 10% σε επιλέξιμους δείκτες 
δανείων. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά προμήθειες) έναντι του USD Libor 3-months 
Index ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα ελεγχόμενη 
έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη 
αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη 
αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη 
αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εκτενώς παράγωγα για τον 
περιορισμό διάφορων κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης 
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν 
σε πιστωτικά μέσα, επιτόκια, 
συνάλλαγμα και πληθωρισμό). 

Βασικό νόμισμα USD.

«Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων διαχειρίζεται το υποκεφάλαιο αξιοποιώντας 
μια βάσει έρευνας προσέγγιση για τον εντοπισμό και την καταγραφή 
πλημμελώς κοστολογημένων ασφαλίστρων κινδύνου στο παγκόσμιο 
επενδυτικό φάσμα. Με βάση μια λεπτομερή αξιολόγηση από την 
κορυφή προς τη βάση των συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, ο 
διαχειριστής επενδύσεων του υποκεφαλαίου εφαρμόζει μια διαδικασία 
δυναμικής κατανομής κινδύνου για τη μεταβολή του κινδύνου σε τρεις 
βασικές στρατηγικές επενδύσεων και ενσωματώνει επίσης ιδέες από 
τη βάση προς την κορυφή και επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της 
εξειδίκευσης σε κλάδους και κατηγορίες ενεργητικού. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων χρησιμοποιεί ιδιόκτητα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για 
την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου-οφέλους κάθε συναλλαγής, και 
για λεπτομερείς αναλύσεις πιέσεων και σεναρίων. 
Οι τρεις βασικές επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται η 
επενδυτική διαδικασία είναι οι εξής: 
- Alpha Opportunities: μη κατευθυντικές και μη συσχετιζόμενες 
στρατηγικές σε μια καθορισμένη αγορά, περιοχή ή κατηγορία 
ενεργητικού, που εστιάζουν συνήθως σε νομίσματα, πιστώσεις, 
επιτόκια, πληθωρισμό και αναδυόμενες αγορές. 
- Dynamic Beta: μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες στρατηγικές 
για την αποτύπωση και μεγιστοποίηση θεματικών και τακτικών 
ευκαιριών στην αγορά, και 
- Core Income: στρατηγική χαμηλού κύκλου εργασιών που επιδιώκει 
κυρίως την παροχή απόδοσης. 
Μέσω δυναμικής επενδυτικής προσέγγισης και ευέλικτης κατανομής 
σε αυτές τις επενδυτικές στρατηγικές, το υποκεφάλαιο έχει ως στόχο 
να παράσχει βελτιωμένες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο 
αποδόσεις. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited 

Τεχνικές και μέσα Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα 
παράγωγα και τις τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και 
τα αναμενόμενα ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 
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Βασικοί κίνδυνοι
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Απόδοση δείκτη αναφοράς 
και υποκεφαλαίου 

 Διαχείριση διασφαλίσεων 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Κίνα 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός  
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 
Η παγκόσμια έκθεση του υποκεφαλαίου θα παρακολουθείται μέσω της 
απόλυτης VaR. Η αξιολογημένη συνολική μόχλευση αναμένεται να 
είναι περίπου 1500%. Όπου οι επενδυτικές στρατηγικές εκτελούνται με 
τη χρήση παραγώγων, αναπόφευκτα θα δημιουργήσουν μόχλευση 
λόγω της απαιτούμενης μεθόδου υπολογισμού, δηλαδή η μόχλευση 
είναι το άθροισμα ή η συνολική θεωρητική έκθεση που δημιουργείται 
από τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται. Προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η ευελιξία, το υποκεφάλαιο πρέπει να χρησιμοποιήσει 
παράγωγα για να πετύχει τους επενδυτικούς του στόχους. Η μόχλευση 
δεν προσαρμόζεται προκειμένου να λάβει υπόψη τυχόν συναλλαγές 
αντιστάθμισης ή συμψηφισμού που χρησιμοποιούνται για τη μείωση 
του κινδύνου αγοράς. Συνεπώς, η μόχλευση του κεφαλαίου μπορεί να 
υποδείξει τον βαθμό χρήσης παραγώγων που απαιτείται οποιαδήποτε 
στιγμή για την επιδίωξη των επενδυτικών του στόχων και όχι του 
κινδύνου αγοράς και η καθαρή μόχλευσή του θα είναι σημαντικά 
χαμηλότερη. Το υψηλό επίπεδο μικτής μόχλευσης που δημιουργείται 
στη διαχείριση του εν λόγω υποκεφαλαίου, είναι κυρίως συνέπεια της 
εκτεταμένης χρήσης παραγώγων που εστιάζουν σε νομίσματα 
(αντιστάθμιση κινδύνων/συναλλαγματική αντιστάθμιση και 
συναλλαγματική έκθεση), πιστωτικές ισοτιμίες (αντιστάθμιση και 
δημιουργία συνθετικής έκθεσης σε εκδότες), επιτόκια (αντιστάθμιση 
διάρκειας και διαχείριση διάρκειας, ιδιαίτερα για έκθεση παραγώγων σε 
βραχυπρόθεσμες λήξεις), μεταβλητότητα (διαχείριση αντιστάθμισης 
και έκθεσης στον πληθωρισμό), κατευθυντικές συναλλαγές και 
αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου. 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1500%

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με μέση γνώση στις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή σε παρόμοια 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  4 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A).

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 
                              Αγορά (μέγ.) 

Κατηγορία 
Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

 
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 15% 0,20%  A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% 15% 0,20%      

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% 15% 0,20%      

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15% 0,20%  E2 0,90% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,55% 15% 0,20%  F2 1,75% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,90% 15% 0,20%  G2 1,10% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15% 0.10%  I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15% 0,06%  J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15% 0.10%  M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15% 0,20%  P2 0,80% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 15% 0,20%  R2 0,70% 

T Μηδέν 1,00% 2,00%3 Μηδέν 1,00% 15% 0,20%      

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% 15% 0,20%      

 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1 Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Ελάχιστος συντελεστής προμήθειας απόδοσης  USD LIBOR 3-Month Index.  
Περίοδος μέτρησης προμήθειας απόδοσης:  Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα 
ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.  Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds
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Global Macro Bonds & Currencies   

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις  
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προέρχεται κυρίως από την κατανομή 
των επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που εφαρμόζονται σε 
συναλλάγματα και χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) 
εκδοτών από όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους 
διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε χρεόγραφα επενδυτικού βαθμού 
και έως και το 15% του καθαρού ενεργητικού σε μη αξιολογημένους 
τίτλους ή τίτλους χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (τίτλοι υψηλού 
κινδύνου). Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε MBS και ABS περιορίζεται στο 
20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό συμπεριλαμβάνει 
έμμεση έκθεση η οποία αποκτάται μέσω τίτλων προς ανακοίνωση (ΤΒΑ), 
η οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού ενεργητικού. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε καταθέσεις, και έως 
και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα 
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη 
αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, 
για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Ενδεικτικά, με δεδομένο το προφίλ κινδύνου, η απόδοση προβλέπεται να 
υπερβαίνει (πριν τις ισχύουσες προμήθειες) τον Euro Short Term Rate 
Index (ESTER) +4% ετησίως. 

Παράγωγα  
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και 
μεταβλητότητα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και τακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε αγορές μεταβλητότητας, 
πιστωτικές αγορές, αγορές επιτοκίου και συναλλάγματος, για τη 
διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με υψηλή διασπορά.  
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1500%  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).



 

203  Amundi Funds SICAV  

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%   A2 1,20% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0,20%   E2 0,90% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,55% 15,00% 0,20%   F2 1,75% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,90% 15,00% 0,20%   G2 1,10% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0,20%   P2 0,80% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 15,00% 0,20%   R2 0,70% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER).  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Global Macro Bonds & Currencies Low Vol 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις  
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προέρχεται κυρίως από την κατανομή 
των επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που εφαρμόζονται σε 
συναλλάγματα και χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) 
εκδοτών από όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
τίτλους διασφαλισμένους με υποθήκες (MBS) και τίτλους 
διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε χρεόγραφα οποιουδήποτε 
εκδότη. Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε MBS και ABS περιορίζεται στο 
20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε καταθέσεις, και έως 
και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
περιορίζεται στο 10% του καθαρού ενεργητικού. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα 
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη 
αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του 
υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη 
αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, 
για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 
Ενδεικτικά, με δεδομένο το προφίλ κινδύνου, η απόδοση προβλέπεται να 
υπερβαίνει (πριν τις ισχύουσες προμήθειες) τον Euro Short Term Rate 
Index (ESTER) +1% ετησίως. 

Παράγωγα  

Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε πιστωτικά μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και 
μεταβλητότητα).  

Βασικό νόμισμα EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και τακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε αγορές μεταβλητότητας, 
πιστωτικές αγορές, αγορές επιτοκίου και συναλλάγματος, για τη 
διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με υψηλή διασπορά.  
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1000% 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 1 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 
 

 Προμήθειες για συναλλαγές μετοχών Ετήσια προμήθεια 
Κατηγορία 
μετοχών Συναλλαγματικός 

Ελάχιστη αρχική 
επένδυση 

Αγορά  
(μέγ.) 

Μετατροπή  
(μέγ.) 

Διαχείριση  
(μέγ.) 

Διοίκηση  
(μέγ.) Απόδοση 

        

AE EUR — 4,50% 1,00% 0,50% 0,30% 15% 
IE EUR 500.000 USD 2,50% 1,00% 0,30% 0.10% 15% 
RE EUR — 4,50% 1,00% 0,30% 0,30% 15% 

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης: Euro Short Term Rate Index (ESTER). Η προμήθεια ισχύει μόνο για την απόδοση κατηγορίας μετοχών που υπερβαίνει 
τον δείκτη αναφοράς. 

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν δύναται να λήξει 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.   
Βλέπε «Σημειώσεις για κόστος υποκεφαλαίων» στη σελίδα 220. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες άλλες κατηγορίες μετοχών.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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Absolute Return Forex 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος  
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις  
Αν και το υποκεφάλαιο συνήθως επενδύει το μεγαλύτερο ποσοστό του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και σε ομόλογα επενδυτικού 
βαθμού, η απόδοσή του προέρχεται κυρίως από την κατανομή της 
επένδυσης σε διάφορες στρατηγικές αρμπιτράζ συναλλάγματος. Ο 
στόχος είναι η καταγραφή αξίας από την ιδιαίτερα ρευστή και 
μεταβλητή αγορά συναλλάγματος. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα επενδυτικού 
βαθμού όλου του κόσμου που είναι εισηγμένα σε χώρες του ΟΟΣΑ. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε καταθέσεις, και έως 
και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER)25 (ο «Δείκτης αναφοράς») στη διάρκεια της 
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα 
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον 
Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια 
απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών 
απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Με δεδομένο το προφίλ 
κινδύνου, η απόδοση προβλέπεται να υπερβαίνει (πριν τις ισχύουσες 
προμήθειες) τον Euro Short Term Rate Index (ESTER) +3% ετησίως. 

Παράγωγα  
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε συνάλλαγμα). 

Βασικό νόμισμα EUR.

 
 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί την οικονομική έρευνα και έναν συνδυασμό 
θεμελιωδών, τεχνικών και ποσοτικών μοντέλων σε ορίζοντα 12 μηνών 
για να εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά συναλλάγματος. Η 
ομάδα επενδύσεων στη συνέχεια διαμορφώνει ένα χαρτοφυλάκιο με 
υψηλή διασπορά χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα έκθεσης σε 
συνάλλαγμα και εφαρμόζοντας στρατηγικές και τακτικές, 
συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ σε πιστωτικές αγορές, αγορές 
επιτοκίου και συναλλάγματος. 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi (UK) Limited. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 1 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).

 
 

Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 15,00% 0,20%   A2 0,90% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0,20%   E2 0,60% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,25% 15,00% 0,20%   F2 1,45% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,60% 15,00% 0,20%   G2 0,80% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   I2 0,50% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0,06%   J2 0,50% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,40% 15,00% 0.10%   M2 0,45% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 15,00% 0,20%   P2 0,80% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 15,00% 0,20%   R2 0,75% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,50% 15,00% 0,20%       
 
Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index ESTER .  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.  

Από την 1η Ιουλίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2022 και δεν δύναται να λήξει πριν την 
30ή Ιουνίου 2023.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Multi-Strategy Growth 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Επιδιώκει να επιτύχει θετικές αποδόσεις που υπερβαίνουν τα μετρητά 
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου της αγοράς κατά τη 
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.  

Επενδύσεις 

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων 
από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
αγορών. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κρατικά και 
εταιρικά ομόλογα οποιασδήποτε λήξης, μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα 
και τίτλους χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως 
και το 100% του ενεργητικού του σε μετοχές και έως και το 25% σε 
μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένου έως και του 10% σε υπό 
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα). Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει 
έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ABS και MBS. Οι 
επενδύσεις του υποκεφαλαίου εκφράζονται κυρίως σε ευρώ, άλλα 
ευρωπαϊκά νομίσματα, δολάρια ΗΠΑ ή γιέν Ιαπωνίας. 

Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον 
Euro Short Term Rate Index (ESTER) (ο «Δείκτης αναφοράς»), εκ των 
υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, 
αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και 
ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα, μεταβλητότητα και πληθωρισμό). 

Βασικό νόμισμα EUR 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο 
διαχειριστής επενδύσεων πρώτα κατασκευάζει ένα χαρτοφυλάκιο 
εφαρμόζοντας μακροοικονομική στρατηγική ώστε να εξασφαλίσει μια 
απόδοση που δεν συσχετίζεται με καμία επιμέρους αγορά και, στη 
συνέχεια, το επικαλύπτει με μια επενδυτική στρατηγική για τη 
δημιουργία πλεονάζουσας απόδοσης. Το χαρτοφυλάκιο 
μακροοικονομικής στρατηγικής περιλαμβάνει οποιονδήποτε τύπο 
μετοχών και ομολόγων από οποιονδήποτε τύπο εκδότη παγκοσμίως, 
ενώ η κατανομή του ενεργητικού και η long ή short τοποθέτηση 
κατευθύνονται από μακροοικονομικά, θεματικά και περιφερειακά 
σενάρια. Η στρατηγική πλεονάζουσας απόδοσης στοχεύει κυρίως σε 
επιτόκια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα. 
Αυτή η στρατηγική αξιοποιεί τις διαφορές τιμών μεταξύ των 
συσχετισμένων χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά βασίζεται επίσης 
στην κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου τίτλου. Μια προηγμένη 
διαδικασία αξιολογεί διαρκώς τον κίνδυνο και τις επιδόσεις και 
προσδιορίζει την κατανομή μεταξύ των διαφόρων ειδών κατηγοριών 
ενεργητικού. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης 
ESG του υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi SGR S.p.A  

Τεχνικές και μέσα  

Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Υπό αναίρεση μετατρέψιμα 
ομόλογα (CoCo) 

 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Υψηλή απόδοση 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 MBS/ABS 
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1500%. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας 
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα A). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής 

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%   A2 1,60% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 15,00% 0,20%   E2 1,20% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,85% 15,00% 0,20%   F2 2,05% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,20% 15,00% 0,20%   G2 1,40% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 15,00% 0.10%   I2 0,70% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 15,00% 0,06%   J2 0,70% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,55% 15,00% 0.10%   M2 0,60% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,85% 15,00% 0,20%   P2 0,95% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,75% 15,00% 0,20%   R2 0,90% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,30% 15,00% 0,20%       

 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
 
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Euro Short Term Rate Index (ESTER).  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιανουαρίου.  
Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2023.   
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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 Volatility Euro   

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις 
Αν και το υποκεφάλαιο συνήθως επενδύει το μεγαλύτερο ποσοστό του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς, η απόδοσή του προέρχεται 
κυρίως από παράγωγα μεταβλητότητας μετοχών της Ευρωζώνης. Οι 
τιμές αυτών των παραγώγων διαφέρουν ανάλογα με την 
προσδοκώμενη μεταβλητότητα των αγορών μετοχών της Ευρωζώνης 
(η μεταβλητότητα μετρά τη διασπορά της απόδοσης ενός τίτλου γύρω 
από τη μέση απόδοσή του). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα δικαιώματα προαίρεσης στον Euro Stoxx 50 Index 
τα οποία λήγουν κατά μέσο όρο σε έναν χρόνο. Τυχόν στοιχεία του 
ενεργητικού που δεν έχουν επενδυθεί αφού το υποκεφάλαιο έχει 
επιτύχει την επιδιωκόμενη έκθεσή του σε μεταβλητότητα, επενδύονται 
σε μέσα χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και 
το 100% του καθαρού ενεργητικού σε αυτές τις ρευστές επενδύσεις.  
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Euro Short 
Term Rate Index (ESTER)26 + 3% ετησίως (ο «Δείκτης αναφοράς») 
στη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, 
προσφέροντας παράλληλα ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το 
υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως 
δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά 
με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα και μερίσματα). 

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει μοτίβα μεταβλητότητας της αγοράς για να 
καθορίσει την κατεύθυνση και τον βαθμό έκθεσης στη μεταβλητότητα: 
θετική έκθεση όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή και αναμένεται να 
αυξηθεί, αρνητική έκθεση όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή και 
αναμένεται να μειωθεί. Επιδιώκει επίσης να εκμεταλλευθεί 
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της μεταβλητότητας («μεταβλητότητα 
της μεταβλητότητας»). 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός  
 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 950%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,35% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,95% 20,00% 0,20%   F2 2,15% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   G2 1,50% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 070% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       
 

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R.  
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Προμήθεια Απόδοσης 
Δείκτης αναφοράς σε σχέση με την προμήθεια απόδοσης: Euro Short Term Rate Index (ESTER)27 + 3.00%.  
Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Νοεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.  
Από την 1η Νοεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds 
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 Volatility World
Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών 
αγοράς (στρατηγική απόλυτης απόδοσης).  

Επενδύσεις 
Αν και το υποκεφάλαιο συνήθως επενδύει το μεγαλύτερο ποσοστό του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς, η απόδοσή του προέρχεται 
κυρίως από επενδύσεις σε παράγωγα μεταβλητότητας μετοχών των 
ΗΠΑ, της Ευρωζώνης και της Ασίας. Οι τιμές αυτών των παραγώγων 
διαφέρουν ανάλογα με την προσδοκώμενη μεταβλητότητα των 
αγορών μετοχών σε αυτές τις τρεις γεωγραφικές περιοχές (η 
μεταβλητότητα μετρά τη διασπορά της απόδοσης ενός τίτλου γύρω 
από τη μέση απόδοσή του). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει σε χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής 
διακύμανσης σε δείκτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωζώνης και 
της Ασίας, τα οποία λήγουν κατά μέσο όρο σε έναν χρόνο. Τυχόν 
στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν επενδυθεί αφού το 
υποκεφάλαιο έχει επιτύχει την επιδιωκόμενη έκθεσή του σε 
μεταβλητότητα, επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς. Το υποκεφάλαιο 
δύναται να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού σε 
αυτές τις ρευστές επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το 
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού 
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει 
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Secured 
Overnight Financing Rate (SOFR)28 + 3% ετησίως (ο «Δείκτης 
αναφοράς») στη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, 
προσφέροντας παράλληλα ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Το 
υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως 
δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά 
με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον 
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. 

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή 
πτωτική θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες 
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που 
εστιάζουν σε μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα και μερίσματα).  

Βασικό νόμισμα USD.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο 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. Η ομάδα 
επενδύσεων αναλύει μοτίβα μεταβλητότητας της αγοράς για να 
καθορίσει την κατεύθυνση και τον βαθμό έκθεσης στη μεταβλητότητα: 
θετική έκθεση όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή και αναμένεται να 
αυξηθεί, αρνητική έκθεση όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή και 
αναμένεται να μειωθεί. Επιδιώκει επίσης να εκμεταλλευθεί 
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της μεταβλητότητας («μεταβλητότητα 
της μεταβλητότητας»). 
Δεδομένου του επενδυτικού στόχου του υποκεφαλαίου, ο διαχειριστής 
επενδύσεων του υποκεφαλαίου δεν ενσωματώνει την εξέταση των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό για την ταξινομία) στην επενδυτική διαδικασία 
του υποκεφαλαίου. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Κανονισμού για 
την ταξινομία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποκείμενες επενδύσεις 
του υποκεφάλαιο δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενος 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα  
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Λειτουργικός 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Μεταβλητότητα 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Απόλυτη δυνητική ζημία (VaR). 

Αναμενόμενη μεικτή μόχλευση 1200%. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Διαχείριση και παρακολούθηση της παγκόσμιας 
έκθεσης σε κινδύνους» 

 
Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή 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 προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 3 έτη.  

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).
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Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)    
Κατηγορία 
μετοχών 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

A 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%   A2 1,35% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

E 4,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% 20,00% 0,20%   E2 1,30% 

F Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,95% 20,00% 0,20%   F2 2,15% 

G 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 1,30% 20,00% 0,20%   G2 1,50% 

I Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   I2 0,80% 

J Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,06%   J2 0,80% 

M Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0.10%   M2 0,75% 

P Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,80% 20,00% 0,20%   P2 0,90% 

R Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,70% 20,00% 0,20%   R2 0,80% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 1,20% 20,00% 0,20%       

Οι κατηγορίες μετοχών 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 κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I, J, M, P και R. 
1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  

Προμήθεια Απόδοσης 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης  Secured Overnight Financing Rate (SOFR)29 + 3,00%.  

Μηχανισμός προμήθειας απόδοσης: Μηχανισμός 1 έτους από 1 Νοεμβρίου - 31 Οκτωβρίου.  

Από την 1η Νοεμβρίου 2021, εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης που συμμορφώνεται με το ESMA και αντικαθιστά τον Μηχανισμό 1 έτους.  
Η Επετειακή Ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης απόδοσης ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2021 και δεν δύναται 
να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Protect 90 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η εξασφάλιση συμμετοχής στην εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών 
αγορών με ταυτόχρονη εξασφάλιση μόνιμης μερικής προστασίας της 
επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να 
διασφαλίσει ότι η τιμή της μετοχής του δεν πέφτει κάτω από το 90% 
της υψηλότερης αξίας καθαρού ενεργητικού που καταγράφηκε από τις 
5 Ιουνίου 2020. 

Επενδύσεις  

Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει σε όλο τον κόσμο, σε κάθε τύπο κατηγορίας 
ενεργητικού, κατανέμοντας μεταξύ μιας συνιστώσας ανάπτυξης 
(διαφοροποιημένες επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου) και μιας 
συντηρητικής συνιστώσας (επενδύσεις χαμηλότερου κινδύνου). 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει από το 0% έως το 100% 
του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές, ομόλογα, μετατρέψιμα ομόλογα, 
καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, και σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που μπορεί να 
εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω, καθώς και συναλλάγματος, 
τίτλων αναδυόμενων αγορών, εμπορευμάτων, ακίνητης περιουσίας, κλπ. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 30% του καθαρού 
ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (ομόλογα 
υψηλής απόδοσης). 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, δεν υπόκειται σε 
διαχείριση αναφορικά με δείκτη αναφοράς και δεν έχει ορίσει δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων 
κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς 
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα 
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, μετοχές, επιτόκια και συνάλλαγμα).  

Βασικό νόμισμα  EUR. 

Δυνατότητα προστασίας 
Οι μέτοχοι των υποκεφαλαίων επωφελούνται από ημερήσια 
προστασία που αντιστοιχεί στο 90% της υψηλότερης ΚΑΕ που έχει 
καταγραφεί από τις 5 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
εγγραφής τους.  
Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα προστασίας, το Δ.Σ. ζητά από τον 
εγγυητή να καταβάλει στο υποκεφάλαιο το σχετικό οφειλόμενο ποσό. 
Σε περίπτωση αλλαγής στους νόμους και τους κανονισμούς (για 
παράδειγμα νέες χρηματοπιστωτικές ή φορολογικές υποχρεώσεις για 
το υποκεφάλαιο ή τον εγγυητή), ο εγγυητής έχει δικαίωμα να μειώσει 
το σχετικό οφειλόμενο ποσό κατ' αναλογία με τη μείωση της ΚΑΕ ανά 
μετοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μέτοχοι θα ενημερώνονται 
εγκαίρως.  
Αυτή η προστασία ισχύει για την υψηλότερη τιμή ΚΑΕ που έχει 
καταγραφεί από τις 5 Ιουνίου 2020, στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο 
δεκαδικό. 
Η προστασία παρέχεται στο υποκεφάλαιο από τον εγγυητή για μια 
ανανεωμένη σύμβαση διάρκειας πέντε ετών (από τις 5 Ιουνίου 2020). 
Αυτή η προστασία στη συνέχεια ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους 
σύμβασης ενός έτους. Ο εγγυητής μπορεί να σταματήσει να προσφέρει 
την προστασία σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 με τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου σύμβασης με ειδοποίηση 3 
μήνες νωρίτερα 

 κατόπιν αλλαγής του διαχειριστή επενδύσεων ή της επενδυτικής 
πολιτικής η οποία δεν έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση του 
εγγυητή 

 μετά τη ρευστοποίηση του υποκεφαλαίου 
Εάν το υποκεφάλαιο επενδυθεί πλήρως με βάση μια συντηρητική 
στρατηγική, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την αναστολή της έκδοσης 
νέων μετοχών, ενώ δύναται επίσης είτε να αλλάξει τη δυνατότητα 
προστασίας είτε να ρευστοποιήσει το υποκεφάλαιο.  
Σε περίπτωση τερματισμού ή αλλαγής της δυνατότητας προστασίας, 
οι μέτοχοι θα λάβουν ειδοποίηση τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα μπορούν να εξαγοράζουν μετοχές ενώ 
θα ισχύει ακόμη η δυνατότητα προστασίας. Σε περίπτωση 
ρευστοποίησης, οι μέτοχοι θα μπορούν να επαναγοράζουν μετοχές 
επωφελούμενοι ακόμη από τη δυνατότητα προστασίας έως ότου τεθεί 
σε ισχύ η ρευστοποίηση του υποκεφαλαίου. 

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων ακολουθεί μια δυναμική στρατηγική διατήρησης του 
κεφαλαίου, στην οποία το ενεργητικό κατανέμεται σταθερά μεταξύ της 
συνιστώσας ανάπτυξης και της συντηρητικής συνιστώσας, με βάση την 
ανάλυση της ομάδας επενδύσεων για τους παράγοντες της αγοράς. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Εγγυητής Amundi S.A. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Συναλλαγματικός 
 Αθέτησης 
 Αμυντική στάση 
 Παραγώγων 
 Αναδυόμενες αγορές 
 Μετοχής 
 Περιορισμοί εγγύησης 

 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο 
 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Μόχλευση 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς  
 Λειτουργικός 
 Πρόωρη εξόφληση και 
παράταση 

 Βιώσιμη επένδυση  
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Βάσει υποχρεώσεων 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

• Που επιδιώκουν τη διατήρηση μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης  3 έτη. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3. 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 

 Αγορά (μέγ.)         

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής  

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.) 

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.)  

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)      

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,27%     
G2 3,00% 0,00% Μηδέν Μηδέν 1,10% Μηδέν 0,27%     

Το υποκεφάλαιο υποστηρίζει έμμεσες προμήθειες ύψους έως 0,50%, όπως χρεώνονται από τα υποκείμενα ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή τα κύρια αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.
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Cash EUR  

Τύπος υποκεφαλαίου χρηματαγοράς  
Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ενός τυπικού υποκεφαλαίου 
ΑΚΧΑ μεταβλητής καθαρής αξίας ενεργητικού στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΑΚΧΑ (Κανονισμός περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 
Χρηματαγοράς).  
 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η παροχή αποδόσεων σύμφωνα με τα επιτόκια των χρηματαγορών. 

Επενδύσεις 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. 
Το υποκεφάλαιο επενδύει σε βραχυπρόθεσμο ενεργητικό και, 
ειδικότερα, κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς που είναι εκφρασμένα σε 
ευρώ ή  αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων 
εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων από τιτλοποίηση). Το 
υποκεφάλαιο διατηρεί εντός του χαρτοφυλακίου του σταθμισμένη μέση 
ληκτότητα 90 ημερών ή λιγότερο. 
Το υποκεφάλαιο δεν επενδύει περισσότερο από το 30% του 
ενεργητικού σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν εγγύηση 
από κράτος, δημόσια τοπική αρχή εντός της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό 
στον οποίο ανήκει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε μονάδες/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και επιδιώκει να 
επιτύχει σταθερή απόδοση σύμφωνα με το Euribor 3-month rate Index 
(ο «Δείκτης αναφοράς»). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί τον 
Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως δείκτη αξιολόγησης της 
απόδοσης του υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση 
του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο δεν έχει 
ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του 
Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων.  

Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνων. 

Βασικό νόμισμα  EUR.

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής 
ανάλυσης, για να επιλέξει εκδότες και βραχυπρόθεσμα ιδιωτικά 
αξιόγραφα (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής 
ποιότητας δίνοντας βάση στη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνου. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 
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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες.  
Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου 
όρου και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Βιώσιμη επένδυση  
  Αντιστάθμιση κινδύνων 

 Επιτόκιο 

 Επενδυτικό κεφάλαιο 
 Χαμηλό επιτόκιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Υποκεφάλαιο χρηματαγοράς 
 Λειτουργικός 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

Πιστοληπτική διαβάθμιση Η εταιρεία δεν ζήτησε εξωτερική 
πιστοληπτική διαβάθμιση για το υποκεφάλαιο 
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Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

• Που επιδιώκουν τη διατήρηση μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 1 ημέρα έως 3 μήνες. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μεταφορές  Επιτρέπονται (Ομάδα B). 

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες 
 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου  
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,19% Μηδέν 0.10% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,19% Μηδέν 0.10% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

G2 3,00% 0,30% Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,12% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,12% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.10% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,20% Μηδέν 0.10% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,19% Μηδέν 0.10% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,19% Μηδέν 0.10% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων υποκεφαλαίων και κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds. 
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Cash USD  

Τύπος υποκεφαλαίου χρηματαγοράς  
Το υποκεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ενός τυπικού υποκεφαλαίου 
ΑΚΧΑ μεταβλητής καθαρής αξίας ενεργητικού στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΑΚΧΑ (Κανονισμός περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 
Χρηματαγοράς).  
 

Στόχος και πολιτική επενδύσεων  
Στόχος 
Η παροχή αποδόσεων σύμφωνα με τα επιτόκια των χρηματαγορών. 

Επενδύσεις  
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα 
χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Το υποκεφάλαιο επενδύει σε βραχυπρόθεσμο 
ενεργητικό και, ειδικότερα, κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς που είναι 
εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ ή  αντισταθμίζονται έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του 
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων 
εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων από τιτλοποίηση). Το 
υποκεφάλαιο διατηρεί εντός του χαρτοφυλακίου του σταθμισμένη μέση 
ληκτότητα 90 ημερών ή λιγότερο. 
Το υποκεφάλαιο δεν επενδύει περισσότερο από το 30% του 
ενεργητικού σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν εγγύηση 
από κράτος, δημόσια τοπική αρχή εντός της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό 
στον οποίο ανήκει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως και το 10% του ενεργητικού 
του σε μονάδες/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ. 

Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και επιδιώκει να 
επιτύχει σταθερή απόδοση σύμφωνα με το Compounded Effective 
Federal Funds Rate Index (ο «Δείκτης αναφοράς»30). Το υποκεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς, εκ των υστέρων, ως 
δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς 
στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Παράγωγα  
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς 
αντιστάθμισης κινδύνων. 

Βασικό νόμισμα USD.

 
30  

Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες βιωσιμότητας στην 
επενδυτική του διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη επένδυση» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ομάδα 
επενδύσεων χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση 
θεμελιωδών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής 
ανάλυσης, για να επιλέξει εκδότες και βραχυπρόθεσμα ιδιωτικά 
αξιόγραφα (bottom-up) και να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής 
ποιότητας δίνοντας βάση στη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνου. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του 
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του 
φάσματος. Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του 
υποκεφαλαίου και του επενδυτικού φάσματος, 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 χρήσης της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους Παράγοντες 
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 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» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου οι οποίες 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό για την ταξινομία και το 
παρόν Υποκεφάλαιο διατίθενται στην ενότητα V «Βιώσιμη επένδυση - 
Κανονισμός για την ταξινομία» του ενημερωτικού δελτίου. 

Διαχειριστής επενδύσεων  Amundi Asset Management. 

Τεχνικές και μέσα  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Περισσότερα για τα παράγωγα και τις 
τεχνικές» για πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα και τα αναμενόμενα 
ποσοστά του ενεργητικού του υποκεφαλαίου που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.  

Βασικοί κίνδυνοι 
Βλέπε «Περιγραφές κινδύνων» για περισσότερες πληροφορίες. Το 
υποκεφάλαιο ενδέχεται να ενέχει μεταβλητότητα άνω του μέσου όρου 
και κίνδυνο απώλειας. 
 Αντισυμβαλλόμενου 
 Πιστωτικός 
 Αθέτησης 
 Παραγώγων 
 Βιώσιμη επένδυση  
 Αντιστάθμιση κινδύνων 
 Επιτόκιο  

 Επενδυτικό κεφάλαιο 

 Χαμηλό επιτόκιο 
 Ρευστότητα 
 Διαχείριση 
 Αγοράς 
 Υποκεφάλαιο χρηματαγοράς 
 Λειτουργικός 
 Χρήση τεχνικών και μέσων 

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου  Δέσμευση. 

Ονομαστικές τιμές 
Το υποκεφάλαιο έχει αξιολογηθεί με A/f S1 από την Fitch, κατόπιν 
αξιολόγησης που ζητήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  
  



 

219  Amundi Funds SICAV  

 

Σχεδιασμός της επένδυσής σας
Βλέπε «Επένδυση στα υποκεφάλαια» για περισσότερες πληροφορίες. 
Προτείνεται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και με 

μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. 

• Που επιδιώκουν τη διατήρηση μέρους ή του συνόλου του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης 1 ημέρα έως 3 μήνες. 

Χρόνος συναλλαγών Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται 
αποδεκτά έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη ημέρα, 
κατά κανόνα θα υποβάλλονται προς επεξεργασία στη NAV (καθαρή 
αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται το αργότερο σε Η+3 

Μετατροπές  Επιτρέπονται (Ομάδα C).

 

 
Κύριες κατηγορίες μεριδίων και προμήθειες
 

 Αγορά (μέγ.)      

Κατηγορία 

Χρέωση 
εισόδου 
(μέγ.) 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομής   

Ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης 

(CDSC) (μέγ.)  

Χρέωση 
εξόδου 
(μέγ.)  

Προμήθεια 
διαχείρισης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
απόδοσης 

(μέγ.) 

Προμήθεια 
διεκπεραίωσης 

(μέγ.)  

A2 4,50% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

Β Μηδέν 1,00% 4.00%1 Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

C Μηδέν 1,00% 1.00%2 Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

F2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

G2 3,00% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

I2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,12% Μηδέν 0.10% 

J2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,12% Μηδέν 0,06% 

M2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0.10% Μηδέν 0.10% 

P2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,25% Μηδέν 0.10% 

R2 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,15% Μηδέν 0.10% 

T Μηδέν 1,00% 2.00%3 Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 

U Μηδέν 1,00% 3,00%4 Μηδέν 0,30% Μηδέν 0.10% 
 

1Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 4 έτη μετά την επένδυση. 2Φτάνει στο μηδέν μετά το 1ο έτος της επένδυσης.  
3Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 2 έτη μετά την επένδυση. 4Μειώνεται ετησίως, φθάνοντας στο μηδέν 3 έτη μετά την επένδυση.  
Για να δείτε την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi‐funds.  
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΌΣΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΊΩΝ

Γενικά  Τα ποσά που χρεώνεστε ως επενδυτές στο υποκεφάλαιο προορίζονται να καλύψουν το λειτουργικό κόστος του υποκεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους προώθησης και διανομής. Αυτές οι σταθερές χρεώσεις μειώνουν την απόδοση της επένδυσής σας. 
Εφάπαξ ποσά που χρεώνονται πριν ή αφού επενδύσετε  Αφαιρούνται από τα κέρδη της επένδυσης ή της εξαγοράς σας και καταβάλλονται σε 
αντιπροσώπους πωλήσεων και εξουσιοδοτημένους μεσάζοντες. Οι προμήθειες που παρουσιάζονται είναι οι ανώτατες. Για να μάθετε την πραγματική 
προμήθεια για κάποια συναλλαγή, απευθυνθείτε στον οικονομικό σας σύμβουλο ή τον αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). 
Ποσά που αφαιρούνται από το υποκεφάλαιο κάθε χρόνο  Αυτές οι χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους μετόχους μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
μετοχών. 
Προμήθεια απόδοσης  Αυτή η προμήθεια χρεώνεται μόνο όταν μια κατηγορία μετοχών ενός υποκεφαλαίου υπεραποδίδει έναντι του αναφοράς της 
προμήθειας απόδοσης κατά την περίοδο μέτρησης της προμήθειας απόδοσης (και, στην περίπτωση μετοχών της κατηγορίας Α3, όταν υπερτερεί του 
αντίστοιχου ανώτατου ορίου). Η προμήθεια ισούται με το ποσοστό της προμήθειας απόδοσης (όπως δηλώνεται για κάθε υποκεφάλαιο και κατηγορία 
μετοχών) επί το ποσό της υπεραπόδοσης.  
Ο δείκτης αναφοράς είναι θεωρητικά, πανομοιότυπο αντίγραφο του κεφαλαίου με εξαίρεση το ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου του ισούται με την 
απόδοση αναφοράς κατά την περίοδο μέτρησης της προμήθειας απόδοσης.  
Το ανώτατο όριο ορίζεται ως η υψηλότερη NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) ανά μετοχή σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο αναφορικά με την οποία 
υπολογίστηκε και καταβλήθηκε προμήθεια απόδοσης για τη σχετική μετοχή. 
Θα ισχύει μία από τις εξής δύο περιόδους μέτρησης προμήθειας απόδοσης: 
 
Ο Μηχανισμός 1 έτους 
 
Η περίοδος μέτρησης της προμήθειας απόδοσης διαρκεί 1 έτος και αρχίζει ανεξάρτητα από το αν η προμήθεια απόδοσης ήταν ή όχι απαιτητή στο τέλος 
της προηγούμενης περιόδου. 
Η προμήθεια απόδοσης επαυξάνεται ημερησίως, στο πλαίσιο του υπολογισμού της NAV. Κατά την περίοδο μέτρησης, οι παλαιότερες συσσωρευμένες 
προμήθειες ακυρώνονται από τυχόν μεταγενέστερη υποαπόδοση. Ωστόσο, όταν καταβάλλονται τα κέρδη από τη διανομή ή την εξαγορά κατά τη διάρκεια 
μιας περιόδου προμήθειας απόδοσης, τυχόν προμήθεια απόδοσης που έχει συσσωρευθεί από εκείνη τη στιγμή θεωρείται ότι έχει κερδηθεί. Επομένως, 
αν εξαγοράσετε τα μετοχές σας ή λάβετε διανεμόμενα κέρδη σε μετρητά όταν υπάρχει συσσωρευμένη προμήθεια απόδοσης, η μετοχή της 
συσσωρευμένης προμήθειας που σας αντιστοιχεί θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα λάβετε. Η συσσωρευμένη προμήθεια απόδοσης καταβάλλεται 
στην εταιρεία διαχείρισης στο τέλος της περιόδου απόδοσης. 
Επειδή οι διάφορες κατηγορίες μετοχών μπορεί να έχουν διαφορετικές NAV, οι πραγματικές προμήθειες απόδοσης που καταβάλλονται μπορεί να 
διαφέρουν ανά κατηγορία μετοχών. Για μετοχές με διανομή, τα διανεμόμενα κέρδη που καταβάλλονται υπολογίζονται ως τμήμα της απόδοσης για τον 
υπολογισμό της προμήθειας απόδοσης. 
Ο μηχανισμός περιόδου 1 έτους θα αντικατασταθεί σταδιακά από τον μηχανισμό προμήθειας απόδοσης του ESMA, όπως περιγράφεται λεπτομερώς 
παρακάτω. 
 
 
Μηχανισμός Προμήθειας Απόδοσης ESMA (μοντέλο δείκτη αναφοράς) 
 
Ο υπολογισμός των αμοιβών απόδοσης ισχύει για κάθε σχετική κατηγορία μεριδίων και σε κάθε ημερομηνία υπολογισμού της ΚΑΕ. Ο υπολογισμός 
βασίζεται στη σύγκριση (στο εξής «Σύγκριση») μεταξύ: 

        της ΚΑΕ κάθε σχετικής Κατηγορίας Μονάδων (πριν από την αφαίρεση της προμήθειας απόδοσης) και  
        του ενεργητικού αναφοράς (στο εξής το «Ενεργητικό Αναφοράς») που αντιπροσωπεύει και αντιγράφει την ΚΑΕ της σχετικής κατηγορίας 

μετοχών  (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 ημερομηνία που αναφέρεται στο συμπλήρωμα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, η Σύγκριση διενεργείται για περίοδο παρατήρησης της 
απόδοσης πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο, η επετειακή ημερομηνία της οποίας αντιστοιχεί στην ημέρα της τελευταίας ΚΑΕ του μήνα που αναφέρεται στην 
περιγραφή του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (εφεξής η «Επετειακή Ημερομηνία»). Κάθε νέα κατηγορία μετοχών μπορεί να έχει μια πρώτη περίοδο 
παρακολούθησης απόδοσης η οποία αρχίζει σε συγκεκριμένη ημερομηνία όπως υποδεικνύεται στην περιγραφή οποιουδήποτε υποκεφαλαίου ή στο 
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds. 
 
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 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 μετοχών (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 μετοχών 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 μετοχών, 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 μετοχών (πριν από την αφαίρεση της προμήθειας 
απόδοσης) είναι χαμηλότερη από το Ενεργητικό Αναφοράς, η προμήθεια απόδοσης καθίσταται μηδενική και όλες οι προμήθειες απόδοσης που έχουν 
καταχωρισθεί προηγουμένως έχουν αντιλογισθεί. Αυτές οι αντιστροφές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των προηγούμενων Προμηθειών 
Απόδοσης. 
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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. 
 
Η προμήθεια απόδοσης καταβάλλεται στην Εταιρία Διαχείρισης ακόμα και εάν η απόδοση της κατηγορίας μετοχών 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: 
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. 
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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 βιώσιμες 
επενδύσεις. 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 Εταιρία Διαχείρισης πληροί τα κριτήρια ενός «συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές», ενώ κάθε υποκεφάλαιο 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 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» εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του σχετικού υποκεφαλαίου οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 
 
Τα Υποκεφάλαια που προσδιορίζονται ως Άρθρο 8 ή Άρθρο 9 στα αντίστοιχα παραρτήματά τους 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 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 υποκεφαλαίου για την επίτευξη περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή (ii) εάν το εν λόγω υποκεφάλαιο έχει ως 
επενδυτικό στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις. 

Ανατρέξτε επίσης στην «Επισκόπηση της Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής παρακάτω για μια σύνοψη του τρόπου ενσωμάτωσης των Κινδύνων 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές διαδικασίες.  
 

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 Παραγόντων βιωσιμότητας και Κινδύνων βιωσιμότητας, επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επενδυτικών 
κινδύνων και ευκαιριών. 
 
Ενσωμάτωση Κινδύνων βιωσιμότητας από την Amundi 
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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 χαρτοφυλακίου 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 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, οι επιδόσεις ΕΚΤ αξιολογούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο σχετικών κριτηρίων σε σύγκριση με τις μέσες 
επιδόσεις του κλάδου τους, μέσω του συνδυασμού των τριών διαστάσεων ΕΚΤ:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 38 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.  
 
Για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης και προσδοκίας των διαχειριστών επενδύσεων όσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης των επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων τους και την παρακολούθηση των περιορισμών που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης, οι αξιολογήσεις ESG της 
Amundi είναι πιθανό να εκφράζονται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο στις τρεις διαστάσεις E, S και G όσο και μεμονωμένα σε οποιοδήποτε από τα 38 
εξεταζόμενα κριτήρια. 
 
Η αξιολόγηση ESG της Amundi λαμβάνει επίσης υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του εκδότη στη βιωσιμότητα (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) 
‒ 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, καθορίζεται 
ξεχωριστά για κάθε υποκεφάλαιο της Amundi Funds 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 
 
Τα υποκεφάλαια που αναφέρονται παρακάτω έχουν ως στόχο την βιώσιμη επένδυση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων, 
ακολουθώντας μια διαδικασία διαχείρισης που στοχεύει στην επιλογή τίτλων που συμβάλλουν σε περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό στόχο και εκδοτών 
που ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. Η επιλογή βασίζεται σε ένα πλαίσιο έρευνας και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 
χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ESG, η οποία ορίζεται από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου με σκοπό την αξιολόγηση ευκαιριών και 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία 
διαχείρισης παρατίθενται στην προσθήκη των σχετικών υποκεφαλαίων. 
 
Global Ecology ESG 
Emerging Markets Green Bond 
Euro Corporate Short Term Green Bond 
Multi-Asset Sustainable Future 
Βιώσιμες παγκόσμιες προοπτικές 
Sustainable Top European Players 
 
 
Τα υποκεφάλαια που αναφέρονται κατωτέρω ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Περί Γνωστοποιήσεων και στοχεύουν στην 
προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών. Εκτός από την εφαρμογή της Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής της Amundi, αυτά 
τα υποκεφάλαια στοχεύουν στην 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 το υπό διαχείριση ενεργητικό μέσος όρος της βαθμολογίας 
ESG των εκδοτών βάσει του μοντέλου βαθμολόγησης ESG της Amundi, εκτός από το Montpensier Global Convertible Bond, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται σύμφωνα με την πολιτική βιωσιμότητας της Montpensier Finance, όπως περιγράφεται στην προσθήκη του υποκεφαλαίου. 
 
 
Absolute Return Credit 
Absolute Return European Equity 
Absolute Return Multi-Strategy 
Absolute Return Global Opportunities Bond 
Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic  
Asia Equity Concentrated 
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Cash EUR 
Cash USD 
China Equity 
Emerging Europe and Mediterranean Equity 
Emerging Markets Blended Bond 
Emerging Markets Bond 
Emerging Markets Corporate Bond 
Emerging Markets Corporate High Yield Bond 
Emerging Markets Equity ESG Improvers 
Emerging Markets Equity Focus 
Emerging Markets Hard Currency Bond 
Emerging Markets Local Currency Bond 
Emerging Markets Short Term Bond 
Emerging World Equity 
Euro Aggregate Bond 
Euro Corporate Bond 
Euro High Yield Bond 
Euro High Yield Short Term Bond 
Euro Multi-Asset Target Income 
Euroland Equity 
Euroland Equity Dynamic Multi Factors 
Euroland Equity Risk Parity 
Euroland Equity Small Cap 
European Convertible Bond 
European Equity Conservative 
European Equity Dynamic Multi Factors 
European Equity ESG Improvers 
European Equity Green Impact 
European Equity Risk Parity 
European Equity Small Cap 
European Subordinated Bond ESG 
European Equity Sustainable Income 
European Equity Value 
Global Aggregate Bond 
Montpensier Global Convertible Bond 
Global Corporate Bond 
Global Corporate ESG Improvers Bond 
Global Equity Conservative 
Global Equity Dynamic Multi Factors 
Global Equity Sustainable Income 
Global High Yield Bond 
Global Multi-Asset 
Global Multi-Asset Conservative 
Global Multi-Asset Target Income 
Global Subordinated Bond 
Japan Equity Engagement 
Latin America Equity 
Multi-Asset Real Return 
Multi-Strategy Growth 
New Silk Road 
Optimal Yield 
Optimal Yield Short Term 
Polen Capital Global Growth 
Pioneer Flexible Opportunities 
Pioneer Global Equity 
Pioneer Global High Yield Bond 
Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond 
Pioneer Income Oportunities 
Pioneer Strategic Income 
Pioneer US Bond 
Pioneer US Corporate Bond 
Pioneer US Equity Dividend Growth 
Pioneer US Equity ESG Improvers 
Pioneer US Equity Fundamental Growth 
Pioneer US Equity Research 
Pioneer US Equity Research Value 
Pioneer US High Yield Bond 
Pioneer US Short Term Bond 
Protect 90 
Real Assets Target Income 
Russian Equity 
SBI FM India Equity 
Strategic Bond 
Target Coupon 
US Pioneer Fund 
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«Όσον αφορά τα υποκεφάλαια ή τα κύρια αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται ή προτείνει η Montpensier Finance, η πολιτική βιωσιμότητας που 
εφαρμόζεται είναι εκείνη της Montpensier Finance, η οποία έχει αναπτύξει μια αποκλειστική μεθοδολογία ανάλυσης βιώσιμων και υπεύθυνων 
επενδύσεων, βασισμένη σε μια διπλή προσέγγιση: 

1. Ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της αποκλειστικής μεθόδου «MGF - Montpensier Governance Flag», η οποία εστιάζει στις 
καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω ενός μεθοδικού, σχετικού και εξελισσόμενου με την πάροδο του χρόνου πλέγματος 
ανάγνωσης, 

2. Ανάλυση των επιπτώσεων των εταιρειών στο περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της μεθόδου «MIA - Montpensier Impact Assessment», 
η οποία βασίζεται στους 17 ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και ομαδοποιεί τις εταιρείες ανάλογα με το εάν ανήκουν στην οικολογική 
μετάβαση ή στη μετάβαση αλληλεγγύης. Και πάλι, αυτές οι εξαιρέσεις είναι μεθοδικές, σχετικές και εξελισσόμενες με την πάροδο του 
χρόνου. 
Η Montpensier Finance έχει επίσης αναπτύξει μια παραλλαγή της μεθοδολογίας Montpensier Impact Assessment (MIA), την προσέγγιση 
«Αριστεία στην κατηγορία», ιδίως για Α/Κ που επενδύουν σε μετατρέψιμα ομόλογα, η οποία χρησιμοποιεί την ακόλουθη προσέγγιση: 

3. Μια ανάλυση της συμβολής των εταιρειών στις περιβαλλοντικές μεταβάσεις ή τις μεταβάσεις αλληλεγγύης, μέσω της αποκλειστικής 
μεθόδου «MIC - Montpensier Industry Contributor», η οποία βασίζεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών, με τη χρήση μιας προσέγγισης «Αριστεία στην κατηγορία». Αυτή η ανάλυση επιτρέπει τον καθορισμό της θέσης των εταιρειών 
σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα δραστηριοποίησής τους και την πρόοδο των εταιρειών. Για 
μια ακόμη φορά, αυτές οι εξαιρέσεις είναι μεθοδικές, σχετικές και εξελισσόμενες με την πάροδο του χρόνου. 

 
Για το M Climate Solutions, η Montpensier Finance έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία βασίζεται σε μια σύγκλιση μεταξύ μιας προσέγγισης 
βάσει των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών και της συνοχής με αναγνωρισμένα κλιματικά ζητήματα, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
ετικέτας Greenfin. 

 
ΤΈΛΟΣ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ AMUNDI, ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ 
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. 

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν στα αντίστοιχα κύρια αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία έχουν ως στόχο την βιώσιμη επένδυση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων, ακολουθώντας μια διαδικασία διαχείρισης που στοχεύει στην επιλογή τίτλων που 
συμβάλλουν σε έναν περιβαλλοντικό και/ή κοινωνικό στόχο. Η επιλογή βασίζεται σε ένα πλαίσιο έρευνας και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 
χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ESG, η οποία ορίζεται από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου με σκοπό την αξιολόγηση ευκαιριών και 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία 
διαχείρισης παρατίθενται στην προσθήκη των σχετικών υποκεφαλαίων. 

 Montpensier Great European Models SRI  

 Montpensier M Climate Solutions  

 Impact Green Bonds  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

Όλες οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο. Ο κίνδυνος κάποιων από αυτά τα 
υποκεφάλαια μπορεί να είναι συγκριτικά υψηλός. 
Η περιγραφή των κινδύνων παρακάτω αντιστοιχεί στους παράγοντες 
κινδύνου που αναφέρονται στις πληροφορίες για τα υποκεφάλαια. Για 
να μπορούν να διαβαστούν σωστά οι κίνδυνοι σε συνδυασμό με τους 
κατονομαζόμενους κινδύνους κάποιου υποκεφαλαίου, κάθε κίνδυνος 
περιγράφεται αναφορικά με ένα συγκεκριμένο υποκεφάλαιο. 
Οι πληροφορίες των κινδύνων στο παρόν ενημερωτικό δελτίο έχουν 
σκοπό να δώσουν μια ιδέα για τους βασικούς και τους πρακτικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με κάθε υποκεφάλαιο. 
Καθένας από αυτούς τους κινδύνους θα μπορούσε να προκαλέσει σε 
κάποιο υποκεφάλαιο απώλεια χρημάτων, χαμηλότερη απόδοση σε 
σχέση με παρόμοιες επενδύσεις, υψηλή μεταβλητότητα (αυξομειώσεις 
στη NAV), ή αδυναμία να επιτύχει τον στόχο του οποιαδήποτε χρονική 
περίοδο. 
Δείκτης αναφοράς και κίνδυνος απόδοσης υποκεφαλαίου Οι 
επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι κάθε υποκεφάλαιο που έχει 
ως στόχο να υπεραποδώσει έναντι ενός συγκεκριμένου δείκτη 
αναφοράς υιοθετώντας μια διαδικασία ενεργούς διαχείρισης, 
ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να επιτύχει απόδοση που να προσεγγίζει 
και να είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του σχετικού δείκτη αναφοράς 
λόγω ποικίλων συνθηκών όπως, μεταξύ άλλων, ένα στενό επενδυτικό 
φάσμα που προσφέρει πιο περιορισμένες ευκαιρίες για αγορά τίτλων 
σε σύγκριση με εκείνες που αντιπροσωπεύονται στον δείκτη 
αναφοράς, ο επιλεγμένος βαθμός έκθεσης σε κίνδυνο ανάλογα με τις 
συνθήκες ή το περιβάλλον της αγοράς, η ευρεία διασπορά του 
χαρτοφυλακίου σε μεγάλο αριθμό τίτλων ή οι τρέχουσες συνθήκες 
ρευστότητας 
Διαχείριση ασφαλειών  Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που 
προκύπτει από επενδύσεις σε εξωχρηματιστηριακά 
χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα και συναλλαγές 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 
υποκεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι καλυμμένες με εγγυήσεις. Σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου, το 
υποκεφάλαιο ίσως χρειαστεί να πωλήσει τις εγγυήσεις εκτός μετρητών 
που έλαβε στις κρατούσες τιμές της αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το υποκεφάλαιο θα μπορούσε να καταγράψει ζημία λόγω, μεταξύ 
άλλων, ανακριβούς τιμολόγησης ή παρακολούθησης της διασφάλισης, 
παράπλευρων κινήσεων της αγοράς, επιδείνωσης της πιστωτικής 
αξιολόγησης των εκδοτών της διασφάλισης ή μη ρευστότητας της 
αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται η εξασφάλιση. Οι δυσχέρειες 
κατά την πώληση των εγγυήσεων μπορεί να καθυστερήσουν ή να 
περιορίσουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων εξαγοράς εκ 
μέρους του υποκεφαλαίου. 
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. 
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. 
Κίνδυνος συγκέντρωσης Στον βαθμό που το υποκεφάλαιο επενδύει 
ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού του σε περιορισμένο αριθμό 
βιομηχανιών, κλάδων ή εκδοτών, ή σε περιορισμένη γεωγραφική 
περιοχή, μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από ένα υποκεφάλαιο που 
επενδύει σε ευρύτερο επίπεδο. 
Όταν ένα υποκεφάλαιο επενδύει μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού του 
σε έναν συγκεκριμένο εκδότη, κλάδο, τύπο ομολόγου, σε συγκεκριμένη 
χώρα ή περιοχή, ή σε στενά διασυνδεδεμένες οικονομίες, η απόδοσή 
του θα επηρεάζεται πιο έντονα από τις επιχειρηματικές, οικονομικές, 
χρηματοπιστωτικές συνθήκες, τις συνθήκες της αγοράς ή τις πολιτικές 
συνθήκες που επηρεάζουν τον τομέα όπου επικεντρώνεται η 
επένδυση. Αυτό μπορεί να σημαίνει υψηλότερη μεταβλητότητα αλλά 
και υψηλότερο κίνδυνο απώλειας. 
Κίνδυνος υπό αναίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCo) 
Περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά αυτών 
των σχεδόν μη εξαγοράσιμων τίτλων: ακύρωση τοκομεριδίου, μερική ή 

ολική μείωση της αξίας του αξιογράφου, μετατροπή του ομολόγου σε 
μετοχή, επιστροφή του κεφαλαίου και πληρωμή τοκομεριδίου 
«μειωμένης εξασφάλισης» σε σχέση με την πληρωμή άλλων πιστωτών 
με προνομιούχα ομόλογα, πιθανότητα άσκησης δικαιώματος αγοράς 
κατά τη διάρκεια ζωής σε προκαθορισμένο επίπεδο ή πιθανότητα 
παράτασης του δικαιώματος αγοράς. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να 
προκύψουν, συνολικά ή εν μέρει, είτε λόγω χρηματοοικονομικών δεικτών 
σε επίπεδο εκδότη, είτε με απόφαση του τελευταίου κατά τη διακριτική 
του ευχέρεια, είτε με έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Τα εν λόγω 
αξιόγραφα είναι επίσης καινοτόμα, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί, επομένως 
ίσως να είναι επιρρεπή σε μη προσδοκώμενες αντιδράσεις της αγοράς, 
οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση και τη ρευστότητά τους. 
Η ελκυστική απόδοση που προσφέρουν τα εν λόγω αξιόγραφα σε 
σύγκριση με παρόμοια αξιολογημένα ομόλογα μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα της υποτιμημένης εκτίμησης κινδύνου των επενδυτών και 
της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν δυσμενή συμβάντα. Η εμφάνιση 
οποιωνδήποτε τέτοιων κινδύνων μπορεί να προκαλέσει μείωση στην 
καθαρή αξία του ενεργητικού. 
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. 
Κίνδυνος χώρας — Κίνα Στην Κίνα, είναι αβέβαιο αν ένα δικαστήριο 
θα προστάτευε το δικαίωμα του υποκεφαλαίου σε τίτλους που μπορεί 
να αγοράσει μέσω του διαύλου Shanghai-Hong Kong Stock Connect ή 
άλλων προγραμμάτων, των οποίοι οι κανονισμοί δεν έχουν δοκιμαστεί 
και υπόκεινται σε αλλαγές. Η δομή αυτών των συστημάτων δεν απαιτεί 
πλήρη ευθύνη κάποιων από τις επιμέρους οντότητές της και αφήνει 
στους επενδυτές, όπως και στο υποκεφάλαιο, ελάχιστη δυνατότητα να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη στην Κίνα. Επιπλέον, τα χρηματιστήρια 
στην Κίνα μπορεί να φορολογούν ή να περιορίζουν τα κέρδη από 
αξιόγραφα που ο επενδυτής διέθετε για λιγότερο από έξι μήνες (short-
swing), να ανακαλούν φερέγγυες μετοχές, να θέτουν ανώτατα όρια 
στον όγκο των συναλλαγών (σε επίπεδο επενδυτή ή σε επίπεδο 
αγοράς) ή να περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο ή να καθυστερούν 
τις συναλλαγές. 
Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κινεζικά χρεόγραφα, πολλά από αυτά 
δεν έχουν αξιολόγηση από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. 
Ως εκ τούτου, τα υποκεφάλαια που επενδύουν σε κινεζικά χρεόγραφα 
μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας ή αξιολογήσεις από χερσαίο οργανισμό αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας ή και τα δύο. Οι εσωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας βασίζονται σε μεθοδολογίες για την 
αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας που αφορούν την κερδοφορία, 
τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα, με βάση συγκεκριμένα ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των εκδοτών 
και το είδος της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων/του μέσου. Οι 
μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες 
που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση με συνετό, συστηματικό και 
μόνιμο τρόπο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και της ορατότητας 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για τη βιωσιμότητα του εκδότη και 
των εκδόσεων.   
Το σύστημα αξιολόγησης πιστώσεων στην Κίνα μπορεί να θεωρηθεί 
ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Η ίδια κλίμακα 
αξιολόγησης μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά από διαφορετικούς 
τοπικούς οργανισμούς αξιολόγησης, καθώς δεν υπάρχει 
τυποποιημένη μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση επενδύσεων. Οι 
αξιολογήσεις που αποδίδονται ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική οικονομική ισχύ του αξιολογούμενου μέσου. Οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που αποδίδονται από έναν 
οργανισμό αξιολόγησης δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτα 
πρότυπα πιστωτικής ποιότητας και δεν αξιολογούν τους κινδύνους της 
αγοράς. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση ενός εκδότη μπορεί να 
είναι καλύτερη ή χειρότερη από ό,τι δείχνει μια αξιολόγηση, καθώς οι 
οίκοι αξιολόγησης ενδέχεται να μην προβούν εγκαίρως σε αλλαγές στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. 
 
Κίνδυνος χώρας — Χώρες ΜΕΝΑ Οι χώρες MENA μπορεί να έχουν 
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κινδύνου αναδυόμενης αγοράς. Λόγω της 
πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική, οι αγορές των χωρών ΜΕΝΑ έχουν συγκριτικά υψηλό 
κίνδυνο αστάθειας που μπορεί να προκύψει από παράγοντες όπως 
κυβερνητικές ή στρατιωτικές επεμβάσεις, ή από εμφύλιες διαμάχες. Οι 
αγορές στις χώρες ΜΕΝΑ μπορεί να παραμένουν κλειστές για πολλές 
συνεχόμενες ημέρες (λόγω θρησκευτικών εορτασμών, για 
παράδειγμα), και μπορεί να μην είναι από πριν γνωστό το ακριβές 
διάστημα που θα παραμείνει κλειστή η αγορά. 
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Κίνδυνος χώρας — Ρωσία Η επένδυση στη Ρωσία ενέχει ιδιαίτερους 
κινδύνους. Οι κίνδυνοι θεματοφύλακα και αντισυμβαλλόμενου είναι 
υψηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για 
παράδειγμα, οι ρωσικοί θεματοφύλακες ενδέχεται να μην έχουν 
επαρκή ασφάλιση για την κάλυψη ζημιών λόγω κλοπής, καταστροφής 
ή αθέτησης υποχρέωσης. Η ρωσική χρηματιστηριακή αγορά ενδέχεται, 
επίσης, να εμφανίζει ελλιπή αποδοτικότητα και ρευστότητα, γεγονός 
που μπορεί να επιτείνει την αστάθεια των τιμών και τις διαταραχές της 
αγοράς.  
Οι ρωσικές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που δεν είναι 
εισηγμένα σε χρηματιστήρια ή δεν αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά (υπό την έννοια του νόμου 
του 2010), περιορίζονται στο 10% του ενεργητικού κάθε 
υποκεφαλαίου. Εντούτοις, το Russian Trading System και το Moscow 
Interbank Currency Exchange αναγνωρίζονται ως οργανωμένες 
αγορές και, συνεπώς, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα 
χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στις εν λόγω αγορές δεν περιορίζονται στο 10% του 
ενεργητικού των σχετικών υποκεφαλαίων. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι 
είναι απαλλαγμένα από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο ή από έναν, γενικά, υψηλότερο βαθμό 
κινδύνου από ό,τι, για παράδειγμα, συγκρίσιμες ευρωπαϊκές ή 
αμερικανικές κινητές αξίες. 
Πιστωτικός κίνδυνος Ένα ομόλογο ή μέσο χρηματαγοράς μπορεί να 
χάσει αξία αν επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση του εκδότη. 
Εάν η οικονομική κατάσταση του εκδότη ενός ομολόγου ή μέσου 
χρηματαγοράς επιδεινωθεί, ή εάν η αγορά πιστεύει ότι ενδεχομένως 
να επιδεινωθεί, η αξία του ομολόγου ή του μέσου χρηματαγοράς 
μπορεί να μειωθεί. Όσο χαμηλότερη είναι η πιστωτική ποιότητα του 
ομολογιακού δανείου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας μεμονωμένος εκδότης θα μπορούσε 
να κηρύξει πτώχευση (βλ. «Κίνδυνος πτώχευσης» στην ενότητα 
«Κίνδυνοι σε μη συνήθεις συνθήκες της αγοράς»), ακόμη κι αν στη 
γενική αγορά επικρατούν συνήθεις συνθήκες.  
Κίνδυνος διακράτησης Τα περιουσιακά στοιχεία των Α/Κ 
φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα και οι μέτοχοι είναι εκτεθειμένοι 
στον κίνδυνο να μην είναι σε θέση ο Θεματοφύλακας να εκπληρώσει 
πλήρως την υποχρέωσή του να επιστρέψει σε σύντομο χρονικό 
διάστημα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ σε 
περίπτωση πτώχευσης του Θεματοφύλακα. Οι τίτλοι των Α/Κ θα 
προσδιορίζονται κανονικά στα βιβλία του Θεματοφύλακα ως ανήκοντες 
στα Α/Κ και θα διαχωρίζονται από άλλα περιουσιακά στοιχεία του 
Θεματοφύλακα, τα οποία μετριάζουν, αλλά δεν αποκλείουν τον 
κίνδυνο μη επιστροφής σε περίπτωση πτώχευσης. Ωστόσο, κανένας 
τέτοιος διαχωρισμός δεν ισχύει για τα μετρητά, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
μη επιστροφής τους σε περίπτωση πτώχευσης. Ο Θεματοφύλακας δεν 
διατηρεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Α/Κ, αλλά χρησιμοποιεί 
δίκτυο αποπληθωριστών που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στον ίδιο 
όμιλο εταιρειών με τον Θεματοφύλακα. Οι μέτοχοι είναι εκτεθειμένοι 
στον κίνδυνο πτώχευσης των αποπληθωριστών, στο βαθμό που ο 
θεματοφύλακας μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση 
της αποκατάστασης των τίτλων στο Α/Κ εν όλω ή εν μέρει ή εγκαίρως. 
Τα Α/Κ μπορούν να επενδύουν σε αγορές στις οποίες τα συστήματα 
θεματοφυλακής ή/και διακανονισμών δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα 
και συνεπώς εκτίθενται σε πρόσθετους κινδύνους.  
Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία 
θα μπορούσαν να μειώσουν τα κέρδη από επενδύσεις ή να αυξήσουν 
τις απώλειες λόγω επενδύσεων, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να αλλάξουν απότομα και 
απρόβλεπτα, και μπορεί να είναι δύσκολο για το υποκεφάλαιο να 
αναστρέψει την έκθεσή του σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα εγκαίρως 
ώστε να αποφευχθούν απώλειες. 
Κίνδυνος παραγώγων Ορισμένα παράγωγα μπορεί να 
συμπεριφερθούν απρόβλεπτα ή να εκθέσουν το υποκεφάλαιο σε 
απώλειες σημαντικά μεγαλύτερες σε σύγκριση με το κόστος του 
παραγώγου. 
Τα παράγωγα είναι γενικά ιδιαίτερα μεταβλητά και δεν παρέχουν δικαίωμα 
ψήφου. Η τιμολόγηση και η μεταβλητότητα πολλών παραγώγων 
(ιδιαίτερα των συμβολαίων ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου) μπορεί να 
αποκλίνει από την πιστή αναπαράσταση της τιμολόγησης ή της 
μεταβλητότητας των υποκείμενων δεικτών αναφοράς τους. Σε δυσμενείς 
συνθήκες αγοράς, μπορεί να είναι αδύνατον ή ανέφικτο να δοθεί μια 
εντολή που θα περιόριζε ή θα αντιστάθμιζε την έκθεση στην αγορά ή τις 
απώλειες που προκαλούνται από ορισμένα παράγωγα. 
Τίτλοι δυσμενούς κατάστασης Ορισμένα από τα υποκεφάλαια 
ενδέχεται να διακρατούν τίτλους που είναι τίτλοι δυσμενούς 
κατάστασης ή μπορούν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες επενδυτικές 
πολιτικές τους, να επενδύουν σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης. Οι 
τίτλοι δυσμενούς κατάστασης ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. Οι 
επενδύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια και 
πραγματοποιούνται, όταν ο διαχειριστής επενδύσεων πιστεύει ότι η 
επένδυση θα παρέχει ελκυστική απόδοση βάσει του επιπέδου 
έκπτωσης στην τιμή σε σύγκριση με την λαμβανόμενη δίκαιη αξία του 
τίτλου ή όπου υπάρχει προοπτική ευνοϊκής προσφοράς ανταλλαγής 

από τον εκδότη ή σχεδίου αναδιοργάνωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει 
διασφάλιση ότι θα υπάρξει προσφορά ανταλλαγής ή αναδιοργάνωση 
ή ότι οι τίτλοι ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που λαμβάνονται δεν θα 
έχουν χαμηλότερη αξία ή προοπτικές εισοδήματος από ό, τι αναμένεται 
κατά τον χρόνο της επένδυσης. Επίσης, μπορεί να περάσει σημαντική 
περίοδος μεταξύ του χρόνου εκτέλεσης της επένδυσης σε Τίτλους 
δυσμενούς κατάστασης και του χρόνου ολοκλήρωσης κάθε τέτοιας 
ανταλλαγής, προσφοράς ή σχεδίου αναδιοργάνωσης. Οι Τίτλοι 
δυσμενούς κατάστασης ενδέχεται να μην παράγουν εισόδημα ενώ 
βρίσκονται σε κυκλοφορία και θα υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το 
εάν θα επιτευχθεί δίκαιη αξία ή εάν θα ολοκληρωθεί οποιαδήποτε 
προσφορά ανταλλαγής ή σχέδιο αναδιοργάνωσης. Ενδέχεται να 
υφίσταται η απαίτηση για ένα Υποκεφάλαιο να επιβαρύνεται με 
ορισμένα έξοδα που προκύπτουν για την προστασία και την ανάκτηση 
της επένδυσής του σε Τίτλους δυσμενούς κατάστασης ή που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που αφορούν σε 
οποιαδήποτε πιθανή ανταλλαγή ή σχέδιο αναδιοργάνωσης. Επίσης, 
περιορισμοί σε επενδυτικές αποφάσεις και ενέργειες αναφορικά με 
τους Τίτλους δυσμενούς κατάστασης λόγω φορολογικών παραγόντων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των Τίτλων δυσμενούς 
κατάστασης. Οι επενδύσεις υποκεφαλαίου σε Τίτλους δυσμενούς 
κατάστασης ενδέχεται να περιλαμβάνουν εκδότες με σημαντικές 
κεφαλαιακές ανάγκες ή αρνητική καθαρή αξία ή εκδότες που είναι ή 
ενδέχεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες πτώχευσης ή 
αναδιοργάνωσης. Ένα υποκεφάλαιο μπορεί να αναγκαστεί να 
πωλήσει την επένδυσή του με ζημία ή να διατηρήσει εκκρεμείς 
διαδικασίες πτώχευσης των επενδύσεών του. 
 
Χρηματιστηριακά παράγωγα Ενώ τα χρηματιστηριακά παράγωγα 
θεωρούνται γενικά χαμηλότερου κινδύνου από τα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής της 
διαπραγμάτευσης των παραγώγων ή του υποκείμενου ενεργητικού 
τους, ο οποίος θα καθιστούσε αδύνατο για το υποκεφάλαιο να 
πραγματοποιήσει κέρδη ή να αποφύγει ζημίες, γεγονός που με τη 
σειρά του θα προκαλούσε καθυστέρηση στη διαχείριση της εξαγοράς 
μετοχών. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο 
διακανονισμός χρηματιστηριακών παραγώγων μέσω συστήματος 
μεταβίβασης όποτε και όπως θα αναμενόταν. 
Κίνδυνος πτώχευσης Οι εκδότες ορισμένων ομολόγων θα μπορούσαν 
να δηλώσουν αδυναμία αποπληρωμής των ομολόγων τους  
Κίνδυνος αμυντικής στάσης Όσο περισσότερο η τρέχουσα ΚΑΕ 
πλησιάζει στην εγγυημένη ΚΑΕ, τόσο περισσότερο το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει να διατηρήσει το κεφάλαιο μειώνοντας ή διακόπτοντας την 
έκθεσή του σε δυναμικές επενδύσεις και επενδύοντας σε πιο 
συντηρητικές επενδύσεις. Έτσι, μειώνεται ή χάνεται η ικανότητα του 
υποκεφαλαίου να εκμεταλλευθεί πιθανές μελλοντικές αυξήσεις της αξίας. 
Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών Οι αναδυόμενες αγορές είναι 
λιγότερο παγιωμένες από τις ανεπτυγμένες αγορές και επομένως, 
ενέχουν υψηλότερους κινδύνους, ιδίως κινδύνους αγοράς, 
ρευστότητας, συναλλάγματος και επιτοκίου, και τον κίνδυνο 
υψηλότερης μεταβλητότητας. 
Οι λόγοι για αυτόν τον υψηλότερο κίνδυνο συμπεριλαμβάνουν τους εξής: 

 πολιτική, οικονομική, ή κοινωνική αστάθεια 
 δημοσιονομική κακοδιαχείριση ή πληθωριστικές πολιτικές 
 δυσμενείς αλλαγές στους κανονισμούς και τους νόμους και 
αβεβαιότητα για την ερμηνεία τους 

 αδυναμία επιβολής νόμων ή κανονισμών, ή αναγνώρισης των 
δικαιωμάτων των επενδυτών όπως στις ανεπτυγμένες οικονομίες 

 υπερβολικές προμήθειες, κόστος συναλλαγών ή φορολόγηση, ή 
κατάφωρη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων 

 κανόνες ή πρακτικές που τοποθετούν τους εξωτερικούς 
επενδυτές σε μειονεκτική θέση 

 ελλιπής, παραπλανητική ή ανακριβής πληροφόρηση για τους 
εκδότες αξιογράφων 

 έλλειψη ενιαίων προτύπων λογιστικών, ελεγκτικών και 
οικονομικών αναφορών 

 χειραγώγηση των τιμών της αγοράς από μεγαλοεπενδυτές 
 αυθαίρετες καθυστερήσεις και κλείσιμο της αγοράς 
 απάτη, διαφθορά και σφάλματα 

Οι χώρες αναδυόμενων αγορών μπορεί να περιορίζουν την κατοχή 
αξιογράφων από ξένους ή μπορεί να έχουν λιγότερο ρυθμιζόμενες 
πρακτικές φύλαξης, αφήνοντας το υποκεφάλαιο πιο ευάλωτο σε 
απώλειες και λιγότερο ικανό να προσφύγει δικαστικά. 
Σε χώρες όπου είτε λόγω κανονισμών είτε για λόγους αποδοτικότητας, 
το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί αποθετήρια (διαπραγματεύσιμα 
αποδεικτικά που εκδίδονται από τον πραγματικό κάτοχο των 
υποκείμενων τίτλων), P-note, ή παρόμοιους τίτλους για να επιτύχει 
επενδυτική έκθεση, το υποκεφάλαιο αναλαμβάνει κινδύνους που δεν 
υφίστανται στις άμεσες επενδύσεις. Αυτοί οι τίτλοι ενέχουν κίνδυνο 
αντισυμβαλλομένου (εφόσον εξαρτώνται από την πιστοληπτική 
ικανότητα του εκδότη) και κίνδυνο ρευστότητας, μπορεί να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τιμές κάτω της αξίας των 
υποκείμενων αξιογράφων τους, και μπορεί να μην μεταβιβάζουν στο 
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υποκεφάλαιο κάποια από τα δικαιώματα (όπως το δικαίωμα ψήφου) 
που θα είχε αν ήταν ο άμεσος κάτοχος των υποκείμενων αξιογράφων. 
Στον βαθμό που οι αναδυόμενες αγορές βρίσκονται σε διαφορετική 
ζώνη ώρας από το Λουξεμβούργο, το υποκεφάλαιο ίσως να μην 
μπορεί να αντιδράσει εγκαίρως σε κινήσεις τιμών που προκύπτουν σε 
ώρες κατά τις οποίες το υποκεφάλαιο δεν είναι ανοικτό για συναλλαγές. 
Για τους σκοπούς του κινδύνου, η κατηγορία των αναδυόμενων 
αγορών συμπεριλαμβάνει αγορές που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες, 
όπως τις περισσότερες χώρες στην Ασία, την Αφρική, τη Νότια Αμερική 
και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και χώρες που έχουν επιτυχημένες 
οικονομίες αλλά μπορεί να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας στους επενδυτές σε σύγκριση για παράδειγμα με τη 
Δυτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
Κίνδυνος μετοχών Οι μετοχές μπορούν να χάσουν αξία πολύ 
γρήγορα, ενώ συνήθως ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τα 
ομόλογα ή τα μέσα χρηματαγοράς. 
Εάν μια εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης ή παρόμοιας 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, οι μετοχές της μπορεί να χάσουν όλη ή 
σχεδόν όλη την αξία τους. 
Κίνδυνος περιορισμών εγγύησης Η εγγύηση του υποκεφαλαίου 
μπορεί να μην καλύπτει όλη την επένδυσή σας, μπορεί να εκτείνεται 
μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να τροποποιείται 
σε καθορισμένες χρονικές στιγμές επαναφοράς. 
Κίνδυνος αντιστάθμισης Κάθε απόπειρα αντιστάθμισης κινδύνου 
(μείωση ή εξάλειψη ορισμένων κινδύνων) μπορεί να μην λειτουργήσει 
όπως προβλέπεται, και στον βαθμό που πράγματι λειτουργεί, συνήθως 
εξαλείφει και προοπτικές κέρδους μαζί με τους κινδύνους απώλειας. 
Τα μέτρα που λαμβάνει το υποκεφάλαιο για να αντισταθμίσει 
συγκεκριμένους κινδύνους μπορεί να λειτουργήσουν εν μέρει, μπορεί 
να μην είναι πάντα εφικτά, ή μπορεί να αποτύχουν πλήρως. Στον 
βαθμό που δεν υπάρχει καμία αντιστάθμιση, το υποκεφάλαιο ή η 
κατηγορία μετοχών θα είναι εκτεθειμένη σε όλους τους κινδύνους από 
τους οποίους θα προστατευόταν με την αντιστάθμιση. 
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιήσει αντιστάθμιση κινδύνων 
στο χαρτοφυλάκιό του. Όσον αφορά οποιεσδήποτε καθορισμένες 
κατηγορίες μετοχών, το υποκεφάλαιο δύναται να αντισταθμίζει είτε τη 
συναλλαγματική έκθεση της κατηγορίας (σε σχέση με τη 
συναλλαγματική έκθεση του χαρτοφυλακίου) ή το νόμισμα αναφοράς. 
Η αντιστάθμιση κινδύνων ενέχει κόστος το οποίο μειώνει την απόδοση 
της επένδυσης. 
Κίνδυνος υψηλής απόδοσης: Τα χρεόγραφα υψηλής απόδοσης 
ενέχουν ειδικά ζητήματα και κινδύνους, όπως τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τις διεθνείς επενδύσεις γενικά, για παράδειγμα 
νομισματικές διακυμάνσεις, κίνδυνοι επένδυσης σε χώρες με 
μικρότερες κεφαλαιαγορές, περιορισμένη ρευστότητα, μεταβλητότητα 
τιμών και περιορισμοί σε ξένες επενδύσεις. 
Η επένδυση σε χρεόγραφα υψηλής απόδοσης ενέχει κινδύνους 
επιτοκίου, συναλλάγματος, αγοράς, ασφάλειας και πιστωτικό κίνδυνο. Σε 
σύγκριση με τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού, τα ομόλογα υψηλής 
απόδοσης είναι συνήθως αξιόγραφα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας 
και προσφέρουν υψηλότερη απόδοση για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη 
πιστοληπτική ικανότητα ή τον αυξημένο κίνδυνο αθέτησης πληρωμής 
που ενέχονται σε αυτά τα αξιόγραφα. 
Κίνδυνος επιτοκίου Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, η αξία των 
ομολόγων συνήθως πέφτει. Αυτός ο κίνδυνος είναι γενικά υψηλότερος 
όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια μιας ομολογιακής επένδυσης. 
Κίνδυνος εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Όπως συμβαίνει 
με κάθε εταιρεία επενδύσεων, η επένδυση σε ένα υποκεφάλαιο ενέχει 
ορισμένους κινδύνους που δεν θα αντιμετώπιζε ένας επενδυτής εάν 
επένδυε απευθείας σε αγορές: 

 οι ενέργειες άλλων επενδυτών, ιδίως ξαφνικές μεγάλες εκροές 
μετρητών, θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ομαλή διαχείριση 
του υποκεφαλαίου και να προκαλέσουν πτώση της ΚΑΕ του 

 ο επενδυτής δεν μπορεί να κατευθύνει ή να επηρεάσει τον τρόπο 
με τον οποίο επενδύονται τα χρήματα όσο είναι στο υποκεφάλαιο 

 η αγορά και η πώληση επενδύσεων από το υποκεφάλαιο μπορεί 
να ενέχει υψηλή φορολόγηση για έναν επενδυτή 

 το υποκεφάλαιο υπόκειται σε διάφορους επενδυτικούς νόμους και 
κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση ορισμένων αξιογράφων 
και επενδυτικές τεχνικές που μπορεί να βελτιώσουν την 
επένδυση. Στον βαθμό που το υποκεφάλαιο αποφασίζει να 
εγγραφεί σε δικαιοδοσίες που επιβάλλουν πιο αυστηρούς 
περιορισμούς, αυτή η απόφαση θα μπορούσε να περιορίσει 
περαιτέρω τις επενδυτικές του δραστηριότητες 

 επειδή το υποκεφάλαιο έχει έδρα στο Λουξεμβούργο, μπορεί να 
μην ισχύουν τυχόν προστατευτικά μέτρα που θα παρέχονταν από 
άλλες ρυθμιστικές αρχές (για παράδειγμα, για επενδυτές εκτός 
Λουξεμβούργου, τα μέτρα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών) 

 επειδή οι μετοχές του υποκεφαλαίου δεν αποτελούν αντικείμενο 
δημόσιας διαπραγμάτευσης, η μοναδική επιλογή για τη 
ρευστοποίηση μετοχών είναι γενικά η εξαγορά, η οποία θα 
μπορούσε να υπόκειται σε καθυστερήσεις και σε άλλες πολιτικές 
εξαγοράς που ορίζονται από το υποκεφάλαιο 

 στον βαθμό που το υποκεφάλαιο επενδύει σε άλλους 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, μπορεί να επιβληθεί ένα δεύτερο επίπεδο 
επενδυτικής προμήθειας, η οποία θα μειώσει περαιτέρω τα κέρδη 
από τις επενδύσεις 

 στον βαθμό που το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές αποδοτικής 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως δανεισμό τίτλων, συναλλαγές 
επαναγοράς και αντίστροφης επαναγοράς, 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 
συνδεόμενα 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 πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων. Η Εταιρία Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για 
τη διαχείριση οποιασδήποτε σύγκρουσης η οποία ενδέχεται να 
προκύψει και να αποφύγει την αρνητική επίπτωση τέτοιων 
συγκρούσεων στους μετόχους. Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από 
τις συναλλαγές επαναγοράς και δανεισμού μετοχών θα αποδίδονται 
στο 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 του ομίλου Amundi για 
την αποτροπή και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Amundi (http://www.amundi.com). 

 
 Ο διαχειριστής επενδύσεων ή οι εκπρόσωποί του μπορεί ενίοτε να 
θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις τους προς το υποκεφάλαιο έρχονται σε 
σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους προς άλλα χαρτοφυλάκια 
επενδύσεων που διαχειρίζονται (παρόλο που σε αυτές τις 
περιπτώσεις, όλα τα χαρτοφυλάκια θα αντιμετωπίζονται ισότιμα) 

 
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. 
Κίνδυνος μόχλευσης Η καθαρή έκθεση του υποκεφαλαίου πάνω από 
την καθαρή αξία ενεργητικού του υποκεφαλαίου καθιστά την τιμή της 
μετοχής του πιο μεταβλητή. 
Κίνδυνος ρευστότητας Κάθε αξιόγραφο θα μπορούσε να είναι 
δύσκολο να αποτιμηθεί ή να πωληθεί στον επιθυμητό χρόνο και στην 
επιθυμητή τιμή. Ο κίνδυνος ρευστότητας θα μπορούσε να επηρεάσει 
την ικανότητα του υποκεφαλαίου να αποπληρώσει κέρδη επαναγοράς 
έως την προθεσμία που αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο. Στον 
βαθμό που το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για να αυξήσει 
την καθαρή έκθεσή του σε οποιαδήποτε αγορά, επιτόκιο, καλάθι 
αξιογράφων ή άλλη χρηματοπιστωτική πηγή αναφοράς, οι 
διακυμάνσεις στην τιμή της πηγής αναφοράς επεκτείνονται σε επίπεδο 
υποκεφαλαίου. 
Κίνδυνος χαμηλού επιτοκίου Όταν το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό, η 
απόδοση των μέσων χρηματαγοράς και άλλων βραχυπρόθεσμων 
επενδύσεων μπορεί να μην αρκεί για να καλύψει το λειτουργικό και 
διαχειριστικό κόστος του υποκεφαλαίου, με αποτέλεσμα να μειωθεί η 
αξία του υποκεφαλαίου. 
Κίνδυνος διαχείρισης Η ομάδα διαχείρισης του υποκεφαλαίου 
μπορεί να κάνει λάθος στην ανάλυση, στις υποθέσεις ή στις 
προβλέψεις της. 
Αυτό συμπεριλαμβάνει προβλέψεις για τάσεις στον κλάδο, στην 
αγορά, οικονομικές, δημογραφικές, ή άλλες τάσεις. 
Κίνδυνος αγοράς Οι τιμές πολλών αξιογράφων αλλάζουν διαρκώς, 
και μπορεί να πέσουν εξαιτίας πολλών και διάφορων παραγόντων. 
Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι οι εξής: 

 πολιτικές και οικονομικές ειδήσεις 
 κυβερνητική πολιτική 
 αλλαγές στην τεχνολογία και σε επιχειρηματικές πρακτικές 
 αλλαγές σε δημογραφικά στοιχεία, σε κουλτούρες και 
πληθυσμούς 

 φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές 
 καιρικές και κλιματικές αλλαγές 
 επιστημονικές ή ερευνητικές ανακαλύψεις 
 κόστος και διαθεσιμότητα ενέργειας, εμπορευμάτων και φυσικών 
πόρων 
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Οι επιπτώσεις του κινδύνου αγοράς μπορεί να είναι άμεσες ή 
σταδιακές, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, περιορισμένες ή 
ευρείες. 
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος της αγοράς εμπορευμάτων μπορεί να 
περιλαμβάνει σημαντικές, ξαφνικές διακυμάνσεις τιμών, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αποτίμηση των μετοχών και των αξιογράφων που 
αντιστοιχούν στις μετοχές στις οποίες μπορεί να επενδύει ένα 
υποκεφάλαιο ή/και σε δείκτες στους οποίους μπορεί να είναι εκτεθειμένο 
ένα υποκεφάλαιο.  
Επιπλέον, το υποκείμενο ενεργητικό μπορεί να εξελιχθεί με αισθητά 
διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές αξιογράφων 
(αγορές μετοχών, αγορές ομολόγων κλπ.) 
Κίνδυνος MBS / ABS Οι διασφαλισμένοι με υποθήκες και με στοιχεία 
ενεργητικού τίτλοι (MBS και ABS) συνήθως ενέχουν κίνδυνο 
προπληρωμής και παράτασης και μπορεί να ενέχουν κίνδυνο 
ρευστότητας, επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο άνω του μέσου όρου. 
Τα MBS (κατηγορία που περιλαμβάνει διασφαλισμένες υποχρεώσεις 
με υποθήκη ή CMO) και τα ABS αναπαριστούν άνοιγμα σε πακέτο 
χρέους, όπως εισπρακτέα πιστωτικών καρτών, δάνεια αυτοκινήτου, 
φοιτητικά δάνεια, μισθώσεις εξοπλισμού, στεγαστικά δάνεια και δάνεια 
με υποθήκη την κατοικία.  
Όταν πέφτει το επιτόκιο, αυτά τα αξιόγραφα συχνά αποπληρώνονται 
νωρίς, καθώς οι κάτοχοι της υποθήκης και οι λοιποί δανειολήπτες 
αναχρηματοδοτούν το χρέος στο οποίο υπόκειται το αξιόγραφο. Όταν 
ανεβαίνει το επιτόκιο, οι δανειολήπτες του υποκείμενου χρέους τείνουν 
να μην αναχρηματοδοτούν το χρέος χαμηλού επιτοκίου τους. 
Τα MBS και τα ABS τείνουν επίσης να έχουν χαμηλότερη πιστοληπτική 
ποιότητα σε σύγκριση με πολλούς άλλους τύπους χρεογράφων. Στον 
βαθμό που τα χρέη ενός MBS ή ABS δεν εξυπηρετούνται ή καταστούν 
επισφαλή, τα αξιόγραφα που βασίζονται σε αυτά τα χρέη θα χάσουν 
μέρος ή όλη την αξία τους. 
Κίνδυνοι υποκεφαλαίων χρηματαγοράς  Ένα υποκεφάλαιο 
χρηματαγοράς διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το 
υποκεφάλαιο χρηματαγοράς δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και το 
επενδεδυμένο κεφάλαιο σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο χρηματαγοράς 
υπόκειται σε διακυμάνσεις. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος απώλειας 
κεφαλαίου αναλαμβάνεται από τους μετόχους. Τέλος, η εταιρεία δεν 
βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την εγγύηση της ρευστότητας 
οποιουδήποτε ΑΚΧΑ ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας 
ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μονάδα ή μετοχή. 
Λειτουργικός κίνδυνος Σε κάθε χώρα, αλλά κυρίως στις αναδυόμενες 
αγορές, θα μπορούσαν να προκύψουν απώλειες λόγω σφαλμάτων, 
διακοπών ή άλλων προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και 
λόγω απάτης, διαφθοράς, ηλεκτρονικού εγκλήματος, αστάθειας, 
τρομοκρατίας ή άλλων ασυνήθιστων συμβάντων. Οι λειτουργικοί 
κίνδυνοι μπορεί να υποβάλουν το υποκεφάλαιο σε σφάλματα που 
επηρεάζουν την αποτίμηση, την τιμολόγηση, τα λογιστικά, την 
υποβολή φορολογικών εκθέσεων, οικονομικών εκθέσεων, και τις 
εμπορικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί 
να περάσουν απαρατήρητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ακόμη 
κι αν εντοπιστούν, μπορεί να αποδειχθεί ανέφικτη η είσπραξη 
κατάλληλης ή επαρκούς αποζημίωσης από τους υπεύθυνους 
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα Επειδή τα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα αποτελούν στην ουσία ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ του 
υποκεφαλαίου και ενός ή περισσότερων αντισυμβαλλομένων, 
υπόκεινται σε λιγότερους κανονισμούς από ό,τι τα χρηματιστηριακά 
παράγωγα. Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ενέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και κίνδυνο ρευστότητας, και μπορεί να 
είναι δυσκολότερο να ασκηθεί πίεση σε κάποιον αντισυμβαλλόμενο να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις του έναντι του υποκεφαλαίου. Η λίστα των 
συμβάσεων με αντισυμβαλλομένους θα είναι διαθέσιμη στην ετήσια 
έκθεση. Αυτός ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής του 
αντισυμβαλλομένου περιορίζεται από τα ρυθμιστικά όρια 
αντισυμβαλλομένου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές μετριασμού για να περιοριστεί αυτός ο 
κίνδυνος, όπως πολιτική διασφάλισης ή αναπροσαρμογές σε 
συμβάσεις επί διαφορών.  
Εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος παύσει να προσφέρει ένα παράγωγο 
το οποίο το υποκεφάλαιο είχε προγραμματίσει να χρησιμοποιήσει, το 
υποκεφάλαιο ίσως να μην μπορέσει να βρει αντίστοιχο παράγωγο 
κάπου αλλού και να χάσει τη δυνατότητα για κέρδος ή να βρεθεί 
ξαφνικά εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένων 
απωλειών από μια θέση στο παράγωγο για την οποία δεν μπορούσε 
να αγοράσει αντισταθμιστικό παράγωγο.  
Επειδή γενικά δεν είναι πρακτικό για τη SICAV να χωρίζει τις 
συναλλαγές της σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μεταξύ πολλών 
και διάφορων αντισυμβαλλομένων, μια επιδείνωση στην οικονομική 
κατάσταση ενός αντισυμβαλλομένου θα μπορούσε να προκαλέσει 
σημαντικές απώλειες. Αντιθέτως, αν κάποιο υποκεφάλαιο 
αντιμετωπίσει οικονομική δυσκολία ή αδυνατεί να τηρήσει κάποια 
υποχρέωση, οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούσαν να διακόψουν τις 
συναλλαγές τους με τη SICAV, γεγονός που θα άφηνε τη SICAV 
ανίκανη να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά. 
Κίνδυνος προπληρωμής και παράτασης Κάθε απροσδόκητη 
συμπεριφορά στα επιτόκια θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση 

των εξαγοράσιμων χρεογράφων (χρεόγραφα οι εκδότες των οποίων 
έχουν το δικαίωμα να αποπληρώσουν το κεφάλαιο του χρεογράφου 
πριν από την ημερομηνία λήξης). 
Όταν πέφτει το επιτόκιο, οι εκδότες τείνουν να αποπληρώνουν αυτά τα 
χρεόγραφα και να επανεκδίδουν νέα με χαμηλότερο επιτόκιο. Όταν 
συμβαίνει αυτό, το υποκεφάλαιο μπορεί να μην έχει άλλη εναλλακτική 
από το να επανεπενδύσει τα χρήματα από αυτά τα προπληρωμένα 
χρεόγραφα σε χαμηλότερο επιτόκιο («κίνδυνος προπληρωμής»). 
Ταυτόχρονα, όταν ανεβαίνει το επιτόκιο, οι δανειολήπτες τείνουν να 
μην αποπληρώνουν τα δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει το υποκεφάλαιο να λαμβάνει αποδόσεις κάτω της τιμής της 
αγοράς, έως ότου πέσει το επιτόκιο ή λήξουν τα χρεόγραφα («κίνδυνος 
παράτασης»). Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι το κεφάλαιο πρέπει είτε 
να πωλήσει τα χρεόγραφα με ζημία είτε να χάσει την ευκαιρία να κάνει 
άλλες επενδύσεις που μπορεί να αποδειχθεί ότι θα είχαν καλύτερη 
απόδοση. 
Οι τιμές και οι αποδόσεις των εξαγοράσιμων χρεογράφων συνήθως 
αντανακλούν την εικασία ότι θα αποπληρωθούν σε κάποια χρονική 
στιγμή πριν από τη λήξη τους. Εάν αυτή η προπληρωμή συμβεί όταν 
αναμένεται, το υποκεφάλαιο δεν θα υποστεί γενικά δυσμενείς 
συνέπειες. Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί πολύ νωρίτερα ή αργότερα από 
το αναμενόμενο, μπορεί να σημαίνει ότι το υποκεφάλαιο στην ουσία 
κατέβαλε πολύ υψηλότερη τιμή για τα χρεόγραφα. Υπάρχουν κι άλλοι 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το πότε ή εάν θα 
προπληρωθεί ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο, συμπεριλαμβανομένης 
της παρουσίας ή απουσίας δυνατοτήτων προαιρετικής εξαγοράς και 
υποχρεωτικής προπληρωμής, του προκαθορισμένου ποσοστού του 
υποκείμενου ενεργητικού και τυχόν αλλαγών του υποκείμενου 
ενεργητικού. 
Τα ζητήματα προπληρωμής και παράτασης μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τη διάρκεια του υποκεφαλαίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας 
την ευαισθησία του στο επιτόκιο με ανεπιθύμητους τρόπους. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αποτυχία του επιτοκίου να ανεβαίνει ή να 
πέφτει κατά το αναμενόμενο θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει 
κίνδυνο προπληρωμής ή παράτασης. 
Κίνδυνος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Οι επενδύσεις σε 
ακίνητη περιουσία ή συναφείς επενδύσεις μπορούν να πληγούν από 
οποιονδήποτε παράγοντα που υποτιμά την αξία μιας περιοχής ή μιας 
μεμονωμένης ιδιοκτησίας. 
Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε συμμετοχές ακίνητης περιουσίας ή 
συναφείς επιχειρήσεις ή τίτλους (συμπεριλαμβανομένων ανοιγμάτων 
σε ενυπόθηκα δάνεια) μπορούν να πληγούν από φυσικές 
καταστροφές, οικονομική ύφεση, υπερδόμηση, αλλαγές της διαίρεσης 
σε ζώνες, αυξήσεις σε φόρους, τάσεις στον πληθυσμό ή στον τρόπο 
ζωής, περιβαλλοντική μόλυνση, αθέτηση πληρωμής ενυπόθηκων 
δανείων, κακοδιαχείριση, και από άλλους παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την τρέχουσα αξία ή την ταμειακή ροή της επένδυσης. 
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 
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και λογιστικής. Ένα Υποκεφάλαιο 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 δόθηκαν ως δάνειο 
από ένα υποκεφάλαιο, υπάρχει κίνδυνος η ληφθείσα διασφάλιση 
να πραγματοποιηθεί σε αξία χαμηλότερη από την αξία των 
δανεισθέντων τίτλων, είτε λόγω ανακριβούς αποτίμησης της 
εμπράγματης διασφάλισης, αρνητικών κινήσεων της αγοράς στην 
αξία της διασφάλισης, επιδείνωση της πιστωτικής αξιολόγησης 
του εκδότη της διασφάλιση ή μη ρευστότητας της αγοράς στην 
οποία διαπραγματεύεται η εξασφάλιση. Ένα υποκεφάλαιο 
δύναται να επανεπενδύει την διασφάλιση σε μετρητά που 
λαμβάνονται 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. Καθυστερήσεις στην απόδοση 
δανεισθέντων τίτλων 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 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).  

Κίνδυνος μετοχών χαμηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης Οι 
μετοχές μικρών και μεσαίων εταιρειών μπορούν να είναι πιο 
ευμετάβλητες από μετοχές μεγαλύτερων εταιρειών. 
Οι μικρές και μεσαίες εταιρείες συχνά έχουν λιγότερους οικονομικούς 
πόρους, λιγότερο χρόνο λειτουργίας, και λιγότερο διευρυμένες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο χρεωκοπίας ή άλλου είδους μακροπρόθεσμης ή 
μόνιμης επιχειρηματικής ζημίας. Οι αρχικές δημόσιες προσφορές 
(IPO) μπορούν να είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και δύσκολο να 
εκτιμηθούν εξαιτίας ελλιπούς ιστορικού εμπορικής δραστηριότητας και 
σχετικής έλλειψης δημόσιας πληροφόρησης. 
Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει την κύρια δυσμενή επίπτωση των 
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες Βιωσιμότητας κατά τις 
επενδύσεις για λογαριασμό των υποκεφαλαίων. Όπως υποδεικνύεται 
στο σχετικό παράρτημα, ορισμένα υποκεφάλαια μπορούν επίσης να 
δημιουργηθούν με (i) επενδυτικές πολιτικές που επιδιώκουν να 
προωθήσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή (ii) έναν 
στόχο βιώσιμης επένδυσης. Κατά τη διαχείριση των υποκεφαλαίων και 
την επιλογή του ενεργητικού στο οποίο θα επενδύει το υποκεφάλαιο, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει την Υπεύθυνη Επενδυτική 
Πολιτική της Εταιρίας Διαχείρισης.  
 

Ορισμένα υποκεφάλαια ενδέχεται να έχουν ένα επενδυτικό σύνολο 
που επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε εταιρείες που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων βαθμολογιών ESG, 
σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 
συμμορφώνονται με πρακτικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
εταιρικής διακυβέρνησης. Αντιστοίχως, το σύνολο των επενδύσεων 
αυτών των υποκεφαλαίων μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό άλλων 
κεφαλαίων. Αυτά τα υποκεφάλαια 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 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 υποκεφαλαίου 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση του υποκεφαλαίου 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 υποκεφάλαια θα ψηφίζουν κατά τρόπο που να συνάδει με τα 
σχετικά κριτήρια εξαίρεσης ESG, τα οποία μπορεί να μην συνάδουν 
πάντοτε με τη μεγιστοποίηση της 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.  
 
Κίνδυνος μεταβλητότητας Οι μεταβολές στους τύπους 
μεταβλητότητας σχετικών αγορών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ξαφνικές ή/και ουσιώδεις αλλαγές στην τιμή μετοχής του 
υποκεφαλαίου. 
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ 

Η εταιρεία διαχείρισης χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, εγκεκριμένη και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. της, η οποία της επιτρέπει να 
παρακολουθεί και να υπολογίζει το συνολικό προφίλ κινδύνου κάθε υποκεφαλαίου. Οι υπολογισμοί κινδύνου πραγματοποιούνται κάθε ημέρα 
διαπραγμάτευσης. 
Υπάρχουν τρεις πιθανές μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου, όπως περιγράφονται παρακάτω. Η εταιρεία διαχείρισης επιλέγει ποια μέθοδο θα ακολουθήσει 
κάθε υποκεφάλαιο, με βάση την επενδυτική στρατηγική του υποκεφαλαίου. Όταν ένα υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα κυρίως για λόγους 
αντιστάθμισης κινδύνων και αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου, συνήθως χρησιμοποιείται η μέθοδος βάσει των υποχρεώσεων. Όταν ένα 
υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί ευρέως παράγωγα, συνήθως χρησιμοποιείται η απόλυτη VaR, εκτός εάν η διαχείριση του υποκεφαλαίου γίνεται 
με μέτρο σύγκρισης έναν δείκτη αναφοράς, στην οποία περίπτωση χρησιμοποιείται η σχετική VaR. 
Το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει από ένα υποκεφάλαιο να χρησιμοποιήσει μια επιπλέον μέθοδο (μόνο για αναφορά, όμως, όχι για λόγους καθορισμού 
συμμόρφωσης), και μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο εάν πιστεύει ότι η τρέχουσα μέθοδος δεν εκφράζει πλέον επαρκώς τη συνολική έκθεση του 
υποκεφαλαίου στην αγορά. 

Μέθοδος Περιγραφή 

Απόλυτη αξία σε 
κίνδυνο (Απόλυτη VaR) 

Το υποκεφάλαιο επιδιώκει να εκτιμήσει τη μέγιστη απώλεια που θα μπορούσε να έχει σε έναν μήνα (δηλαδή 20 ημέρες 
διαπραγμάτευσης), ενώ απαιτεί στο 99% των περιπτώσεων, το χειρότερο αποτέλεσμα του υποκεφαλαίου να είναι το πολύ 
20% μείωση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. 

Σχετική αξία σε κίνδυνο 
(Σχετική VaR) 

Το υποκεφάλαιο επιδιώκει να εκτιμήσει τη μέγιστη απώλεια που θα μπορούσε να έχει πέρα από την εκτιμώμενη μέγιστη 
απώλεια ενός μέτρου σύγκρισης (συνήθως ενός κατάλληλου δείκτη αγοράς ή συνδυασμού δεικτών). Το υποκεφάλαιο 
υπολογίζει το ποσό που, με 99% βεβαιότητα, είναι το όριο του πόσο χαμηλότερη θα μπορούσε να είναι η απόδοση του 
υποκεφαλαίου σε σχέση με το μέτρο σύγκρισης σε διάστημα ενός μήνα (20 ημέρες διαπραγμάτευσης). Η απόλυτη VaR του 
υποκεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη διπλάσια του μέτρου σύγκρισης. 

Ανάληψη υποχρέωσης Το υποκεφάλαιο υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε παράγωγα σαν να ήταν άμεσες επενδύσεις στις υποκείμενες θέσεις. Αυτό 
επιτρέπει στο υποκεφάλαιο να συμπεριλάβει τις επιπτώσεις θέσεων αντιστάθμισης κινδύνων ή συμψηφισμού, καθώς και 
θέσεων που έχουν ληφθεί για αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ένα υποκεφάλαιο που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συνολική του έκθεση στην αγορά από υποχρεώσεις παραγώγων δεν υπερβαίνει το 210% του 
συνολικού ενεργητικού (100% από άμεση επένδυση, 100% από παράγωγα και 10% από δανεισμό). 

 

Κάθε υποκεφάλαιο που χρησιμοποιεί τις μεθόδους απόλυτης ή σχετικής αξίας σε κίνδυνο (VaR) πρέπει επίσης να υπολογίζει την αναμενόμενη μεικτή 
μόχλευση, η οποία αναφέρεται στην ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων». 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 υποκεφαλαίων και θα πρέπει να 
μελετάται σε συνδυασμό με την επενδυτική πολιτική και τους στόχους των υποκεφαλαίων. 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 ούτε αν ένα συγκεκριμένο παράγωγο αυξάνει ή 
μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ούτε τις μεταβαλλόμενες ευαισθησίες της θεωρητικής έκθεσης των παραγώγων στις κινήσεις της αγοράς, αυτό μπορεί 
να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πραγματικού επιπέδου του επενδυτικού κινδύνου σε ένα υποκεφάλαιο. Ο συνδυασμός παραγώγων και οι σκοποί 
της χρήσης κάποιου παραγώγου μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 
Για σκοπούς συμμόρφωσης και παρακολούθησης κινδύνου, τα παράγωγα που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, και η έκθεση 
σε μεταβιβάσιμες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που αποκτάται μέσω των παραγώγων (με εξαίρεση τα δεικτοποιημένα παράγωγα) θεωρούνται 
ως επένδυση στις εν λόγω κινητές αξίες ή τα μέσα. 
Τα συμβόλαια παραγώγων ενέχουν σημαντικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Αν και αυτά τα υποκεφάλαια χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να 
μετριάσουν την έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, αυτός ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων. Οι αντισυμβαλλόμενοι που χρησιμοποιούνται από τη SICAV προσδιορίζονται στην ετήσια έκθεση. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Για έναν πλήρη κατάλογο των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο και (i) παρέχονται από διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 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 περί δεικτών αναφοράς») και δυνάμει 
αυτών των διατάξεων δεν εμφανίζονται στο μητρώο διαχειριστών και δεικτών αναφοράς που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 36 του 
Κανονισμού περί δεικτών αναφοράς ή (ii) παρέχονται από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο μητρώο του άρθρου 36 του 
Κανονισμού περί δεικτών αναφοράς ως διαχειριστές εξουσιοδοτημένοι δυνάμει του άρθρου 34 του Κανονισμού περί δεικτών αναφοράς, μεταβείτε στη 
διεύθυνση www.amundi.lu/Amundi-Funds. 
Η εταιρεία διαχείρισης έχει υιοθετήσει έγγραφο σχέδιο που καθορίζει τις ενέργειες που θα ληφθούν αναφορικά με τα υποκεφάλαια σε περίπτωση 
σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής οποιουδήποτε δείκτη αναφοράς («Σχέδιο έκτακτης ανάγκης»), όπως απαιτείται από το άρθρο 28 
παράγραφος 2 του Κανονισμού περί δεικτών αναφοράς. Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης μπορεί να ληφθεί, χωρίς χρέωση και κατόπιν 
αιτήματος, από τα γραφεία της εταιρείας και της εταιρείας διαχείρισης. 
 

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ 

Κάθε υποκεφάλαιο, όπως και η ίδια η SICAV, πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της ΕΕ και του 
Λουξεμβούργου, καθώς και με ορισμένους εγκυκλίους, με τεχνικά πρότυπα και άλλες απαιτήσεις. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τις απαιτήσεις 
διαχείρισης χαρτοφυλακίων του νόμου 2010, του κύριου νόμου που διέπει τη λειτουργία ενός ΟΣΕΚΑ, του Κανονισμού ΑΚΧΑ, ο οποίος διέπει τη 
λειτουργία των υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, καθώς και τις απαιτήσεις της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) για τον έλεγχο και τη διαχείριση 
κινδύνου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα υπερισχύει ο ίδιος ο νόμος (που είναι στα γαλλικά). 
Σε περίπτωση που εντοπιστεί παράβαση του νόμου 2010 ή, κατά περίπτωση, του Κανονισμού ΑΚΧΑ, τα εκάστοτε υποκεφάλαια πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές δίνοντας προτεραιότητα στις αποφάσεις που αφορούν τις συναλλαγές και τη διαχείριση αξιογράφων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων τους. Εκτός των περιπτώσεων όπου σημειώνεται, όλα τα ποσοστά και οι περιορισμοί 
ισχύουν για κάθε υποκεφάλαιο ξεχωριστά. 

ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΑ ΕΚΤΌΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΑΚΧΑ 
Επιτρεπόμενα αξιόγραφα και συναλλαγές 
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους αξιογράφων και συναλλαγών που επιτρέπονται σε οποιονδήποτε ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο του νόμου 2010. 
Τα περισσότερα υποκεφάλαια θέτουν όρια τα οποία είναι πιο περιοριστικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με βάση τους επενδυτικούς στόχους και τη 
στρατηγική τους. Κανένα υποκεφάλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις που περιγράφονται στις γραμμές 6 και 9, με εξαίρεση τον τρόπο 
που περιγράφεται στην ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων». Η χρήση ενός αξιογράφου ή μιας τεχνικής από κάποιο υποκεφάλαιο πρέπει να συνάδει 
με τις επενδυτικές πολιτικές και τους περιορισμούς του. Ένα υποκεφάλαιο που επενδύει ή διατίθεται σε δικαιοδοσίες εκτός της ΕΕ μπορεί να υπόκειται 
σε περαιτέρω απαιτήσεις (που δεν περιγράφονται εδώ) από ρυθμιστικές αρχές στις εν λόγω δικαιοδοσίες. 
Ένα υποκεφάλαιο δεν χρειάζεται να τηρεί τα επενδυτικά όρια όταν ασκεί δικαιώματα εγγραφής, εφόσον τυχόν παραβάσεις διορθώνονται όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
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Αξιόγραφο / Συναλλαγή Απαιτήσεις  

1. Κινητές αξίες και μέσα 
χρηματαγοράς 

Πρέπει να είναι εισηγμένα ή να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών κράτους που 
πληροί τις προϋποθέσεις, ή πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο συναλλαγών σε ρυθμισμένη αγορά κράτους 
που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία λειτουργεί 
κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.  
 

Αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί πρόσφατα πρέπει να 
δεσμευθούν ότι θα επιδιώξουν την εγγραφή τους σε 
χρηματιστήριο αξιών ή ρυθμισμένη αγορά κράτους που 
πληροί τις προϋποθέσεις και πρέπει να τη λάβουν 
εντός 12 μηνών από την έκδοσή τους.  

2.  Μέσα χρηματαγοράς 
που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις στη σειρά 1. 

Πρέπει να υπόκεινται (είτε σε επίπεδο αξιογράφων είτε 
σε επίπεδο εκδότη) σε προστασία του επενδυτή και σε 
ρύθμιση των αποταμιεύσεων, ενώ πρέπει επίσης να 
πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια: 
 έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση κεντρικής, 
περιφερειακής ή τοπικής αρχής ή κεντρικής τράπεζας 
κράτους μέλους της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, της ΕΕ, διεθνούς αρχής στην οποία ανήκει 
ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της ΕΕ, κυρίαρχου 
κράτους, ή στην περίπτωση ομοσπονδίας, 
ομόσπονδου κράτους 

 έχουν εκδοθεί από εκδότη ή επιχείρηση της οποίας τα 
αξιόγραφα πληρούν τις προϋποθέσεις της γραμμής 1 
παραπάνω 

 έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση εκδότη που 
υπόκειται σε κανόνες εποπτείας της ΕΕ ή σε άλλους 
κανόνες εποπτείας τους οποίους η CSSF αποδέχεται 
ως ισοδύναμους 

Πληροί επίσης τις προϋποθέσεις εάν ο εκδότης ανήκει 
σε κατηγορία αναγνωρισμένη από την CSSF, εάν 
υπόκειται σε προστασία επενδυτή ισοδύναμη με αυτές 
που περιγράφονται ακριβώς αριστερά, και πληροί ένα 
από τα εξής κριτήρια:  
 έχει εκδοθεί από εταιρεία με τουλάχιστον 10 εκατ. 
ευρώ κεφάλαιο και αποθεματικό, η οποία δημοσιεύει 
ετήσιο απολογισμό  

 έχει εκδοθεί από φορέα που χρηματοδοτεί 
αποκλειστικά ομάδα εταιρειών, τουλάχιστον μία εκ 
των οποίων είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο 

 έχει εκδοθεί από φορέα που χρηματοδοτεί 
αποκλειστικά οχήματα τιτλοποίησης που 
επωφελούνται από τραπεζική πίστωση 
 

3. Μονάδες ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ 
που δεν συνδέονται με 
τη SICAV1 

Πρέπει να είναι εγκεκριμένες από κράτος μέλος της ΕΕ 
ή από κράτος το οποίο η CSSF θεωρεί ότι έχει 
ισοδύναμους νόμους και επαρκή συνεργασία μεταξύ 
των αρχών. 
Πρέπει να εκδίδουν ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές 
εκθέσεις.  
Πρέπει να περιορίζονται από καταστατικά έγγραφα ότι 
θα επενδύουν το πολύ έως και το 10% του ενεργητικού 
τους σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  

Πρέπει να υπόκεινται είτε στη ρυθμιστική εποπτεία και 
προστασία επενδυτών της ΕΕ για τους ΟΣΕΚΑ ή σε 
ισοδύναμα εκτός της ΕΕ (ιδίως όσον αφορά 
διαχωρισμό ενεργητικού, δανεισμό, δανειοδότηση, και 
ακάλυπτη πώληση κινητών αξιών και μέσων 
χρηματαγοράς).  
 

4. Μονάδες ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ 
που συνδέονται με τη 
SICAV1 

Πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις στη σειρά 3. 
Οι ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ δεν μπορούν να επιβάλλουν χρεώσεις 
για την αγορά, τη μετατροπή ή την εξαγορά μονάδων. 

Το ενημερωτικό δελτίο οποιουδήποτε υποκεφαλαίου 
με σημαντικές επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 
πρέπει να δηλώνει την ανώτατη προμήθεια διαχείρισης 
για το ίδιο το υποκεφάλαιο και για τους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 
στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. 

5.  Μονάδες άλλων 
υποκεφαλαίων της 
SICAV 

Πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις στις σειρές 3 και 
4. 
Το υποκεφάλαιο-στόχος δεν μπορεί με τη σειρά του να 
επενδύσει στο υποκεφάλαιο που κάνει την εξαγορά 
(αμοιβαία ιδιοκτησία). 
Τη στιγμή της επένδυσης, το υποκεφάλαιο-στόχος δεν 
πρέπει να έχει περισσότερο από το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλο υποκεφάλαιο. 

Το υποκεφάλαιο που κάνει την εξαγορά εκχωρεί όλα τα 
δικαιώματα ψήφου στις μετοχές που αποκτά. 
Οι μετοχές δεν θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου που κάνει την εξαγορά για σκοπούς 
ελάχιστων ορίων ενεργητικού. 
Η τήρηση αυτών των απαιτήσεων εξαιρεί τη SICAV 
από τις απαιτήσεις του Νόμου της 10ης Αυγούστου 
1915. 
 

6.  Ακίνητα και 
εμπορεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων 
πολύτιμων μετάλλων 

Η επενδυτική έκθεση επιτρέπεται μόνο μέσω κινητών 
αξιών, παραγώγων, ή άλλων επιτρεπτών τύπων 
επένδυσης. 

Η SICAV δύναται να αγοράζει απευθείας ακίνητη ή 
άλλη υλική περιουσία που είναι άμεσα απαραίτητη για 
τις δραστηριότητές της. 
Η κατοχή πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων, 
άμεσα ή μέσω τίτλων, απαγορεύεται. 

7.  Καταθέσεις σε 
πιστωτικά ιδρύματα 

Πρέπει να είναι δυνατή η ανάληψή τους κατόπιν 
απαίτησης και δεν πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής 
περισσότερο από 12 μήνες. 

Τα ιδρύματα πρέπει είτε να έχουν την έδρα τους σε 
κράτος μέλος της ΕΕ είτε να υπόκεινται σε κανόνες 
προληπτικής εποπτείας της ΕΕ ή σε άλλους κανόνες 
προληπτικής εποπτείας τους οποίους θεωρεί 
ισοδύναμους η CSSF. 
 

8.  Δευτερεύοντα 
ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Πρακτικά, το υποκεφάλαιο μπορεί να τηρεί έως 
(λιγότερο από) 50% του ενεργητικού σε μετρητά ή σε 
άλλα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. 

9.  Παράγωγα και 
ισοδύναμοι τίτλοι με 
διακανονισμό τοις 
μετρητοίς 

 

Οι υποκείμενες επενδύσεις ή δείκτες αναφοράς πρέπει 
να είναι αυτοί που περιγράφονται στις σειρές 1, 2, 3, 4, 
6 και 7, ή πρέπει να είναι δείκτες, επιτόκια, 
συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτές οι επενδύσεις ή οι δείκτες, καθώς και 
οι επενδύσεις τις οποίες πραγματοποιούν, πρέπει να 
εμπίπτουν στο πλαίσιο για τις επενδύσεις του 
υποκεφαλαίου σε τίτλους εκτός παραγώγων. 
Η συνολική έκθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% 
του ενεργητικού του υποκεφαλαίου. 
 

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πρέπει να 
πληρούν όλα τα εξής κριτήρια: 
 ανήκουν σε κατηγορίες εγκεκριμένες από τη CSSF 
 έχουν αξιόπιστη ημερήσια αποτίμηση που είναι 
ακριβής και 
ανεξάρτητη 

 μπορούν να πωληθούν, να ρευστοποιηθούν ή να 
κλείσουν σε εύλογη αξία με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο ανά πάσα στιγμή 

 αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με 
αντισυμβαλλομένους που υπόκεινται σε προληπτική 
εποπτεία 

 το προφίλ κινδύνου τους μπορεί να μετρηθεί 
επαρκώς 

 δεν υπερβαίνουν το 10% του ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι 
πιστωτικό ίδρυμα ή 5% όταν πρόκειται για άλλους 
αντισυμβαλλόμενους. 

1  Ένας ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ θεωρείται ότι συνδέεται με τη SICAV εάν και οι δύο υπόκεινται στον έλεγχο ή τη διαχείριση της ίδιας ή συνδεδεμένων 
εταιρειών διαχείρισης, ή εάν η SICAV κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.  
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10. Κινητές αξίες και μέσα 
χρηματαγοράς που 
δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις στις 
σειρές 1, 2, 6 και 7  

Περιορίζονται στο 10% του ενεργητικού του 
υποκεφαλαίου. 

 

11. Δανεισμός και 
δανειοδότηση τίτλων, 
συμφωνίες 
επαναγοράς και 
συμφωνίες 
αντίστροφης 
επαναγοράς 

Ο όγκος των συναλλαγών δεν πρέπει να παρεμποδίζει 
την τήρηση της επενδυτικής πολιτικής ενός 
υποκεφαλαίου ή την ικανότητά του να ικανοποιεί 
απαιτήσεις εξαγοράς. 
 

Τα ρευστοποιήσιμα ενέχυρα από τις συναλλαγές 
πρέπει να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες 
επενδύσεις υψηλής ποιότητας. 
Η δανειοδότηση ή η εγγύηση δανείων προς τρίτους για 
άλλους σκοπούς απαγορεύεται. 
 

12.  Δανεισμός 
 
 
 

Εκτός από δάνεια τύπου back-to-back που 
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ξένου 
συναλλάγματος, όλα τα δάνεια πρέπει να είναι 
προσωρινά και να περιορίζονται στο 10% του καθαρού 
ενεργητικού του υποκεφαλαίου. 

 

 
 
 
 

Απαιτήσεις διασποράς κινδύνου 
Για την εξασφάλιση της διασποράς, ένα υποκεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από ένα ορισμένο ποσοστό του ενεργητικού του σε έναν 
φορέα ή σε μία κατηγορία κινητών αξιών. Για τους σκοπούς αυτού του πίνακα και του επόμενου, «φορέας» σημαίνει μια μεμονωμένη εταιρεία, με 
εξαίρεση τα όρια στη στήλη «Συνολικά», τα οποία ελέγχονται σε συλλογικό ή συγκεντρωτικό επίπεδο. Αυτοί οι κανόνες διασποράς δεν ισχύουν για τους 
έξι πρώτους μήνες της λειτουργίας ενός υποκεφαλαίου. 
 
 

Μέγιστη επένδυση/έκθεση, ως % του ενεργητικού του υποκεφαλαίου 

 
Κατηγορία κινητών αξιών Σε έναν οποιονδήποτε εκδότη  Συνολικά 

 
Άλλο 

    

Α. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που 
έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση 
οποιουδήποτε κράτους, κρατικής τοπικής αρχής 
εντός της ΕΕ, ή διεθνούς φορέα στον οποίο 
ανήκει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ.  

35%**      Ένα υποκεφάλαιο δύναται να 
επενδύει έως και το 100% του 
ενεργητικού του σε μόλις έξι 
εκδόσεις, εάν επενδύει σύμφωνα με 
την αρχή της διασποράς κινδύνου 
και το υποκεφάλαιο δεν επενδύει 
περισσότερο από το 30% σε μία 
επιμέρους έκδοση. 
 

Β. Ομόλογα που υπόκεινται σε ορισμένα νομικά 
κατοχυρωμένα μέτρα προστασίας* των 
επενδυτών και εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα 
με έδρα στην ΕΕ** 

25%      80% σε ομόλογα από όλους τους 
εκδότες ή τους φορείς στους 
οποίους κάποιο υποκεφάλαιο έχει 
επενδύσει πάνω από το 5% του 
ενεργητικού του. 

Γ. Οποιαδήποτε μεταβιβάσιμη κινητή αξία και 
μέσο χρηματαγοράς εκτός όσων περιγράφονται 
παραπάνω στις σειρές Α και Β.  
 
 

10%** 
 

     20% σε όλες τις εταιρείες ενός μόνο 
εκδότη 
40% συνολικά σε όλους τους 
εκδότες ή τους φορείς στους 
οποίους κάποιο υποκεφάλαιο έχει 
επενδύσει πάνω από το 5% του 
ενεργητικού του. 
 

Δ. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 20%        

Ε. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με 
αντισυμβαλλόμενο που είναι πιστωτικό ίδρυμα 
όπως ορίζεται στη σειρά 7 (προηγούμενος 
πίνακας) 

10% έκθεση  
 

      

ΣΤ. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλον 
αντισυμβαλλόμενο 

5% έκθεση       

Z. Μονάδες ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ όπως ορίζονται στις 
σειρές 3 και 4 (προηγούμενος πίνακας).  
 

20%  
 
 

 
Χωρίς συγκεκριμένη 
δήλωση πολιτικής, 
10%. Με δήλωση, 
30% σε ΟΣΕ, 100% 
σε ΟΣΕΚΑ. 

Τα τμήματα των ΟΣΕ με 
διαχωρισμένο ενεργητικό 
θεωρούνται το καθένα ως 
ξεχωριστός ΟΣΕ. 
Τα στοιχεία ενεργητικού που 
βρίσκονται στην κατοχή των 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ δεν υπολογίζονται για 
σκοπούς συμμόρφωσης με τις 
σειρές Α - Ζ αυτού του πίνακα. 

 

*   Τα ομόλογα πρέπει να επενδύουν τα κέρδη από τις προσφορές τους για να διατηρούν πλήρη κάλυψη ευθύνης και να δίνουν προτεραιότητα στην 
αποπληρωμή του επενδυτή του ομολόγου σε περίπτωση χρεωκοπίας του εκδότη. 

**    Δεν ισχύει για τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ  
*** Για υποκεφάλαια που παρακολουθούν κάποιον δείκτη, αυξάνεται στο 20%, εφόσον ο δείκτης αποτελεί δημοσιευμένο, επαρκώς διαφοροποιημένο 

δείκτη που επαρκεί ως δείκτης αναφοράς για την αγορά του και είναι αναγνωρισμένος από τη CSSF. Αυτό το 20% αυξάνεται σε 35% (για έναν 
μόνο εκδότη όμως) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν η κινητή αξία κυριαρχεί ευρέως στη ρυθμισμένη αγορά στην οποία αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

 
  

20% 
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Όρια για την αποφυγή σημαντικής επιρροής 
Αυτά τα όρια, τα οποία ισχύουν σε επίπεδο SICAV, εκτός από την περίπτωση των υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, έχουν σκοπό να προστατεύσουν τη SICAV 
από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν για την ίδια και για τον εκδότη εάν η SICAV αποκτούσε σημαντικό ποσοστό ενός δεδομένου 
αξιόγραφου ή εκδότη.  

Κατηγορία κινητών αξιών Ανώτατο όριο ιδιοκτησίας, ως % της συνολικής αξίας της έκδοσης των κινητών αξιών 

Αξιόγραφα με δικαίωμα ψήφου Λιγότερο από όσο θα επέτρεπε στη 
SICAV σημαντική διοικητική επιρροή 

        
        Αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν για: 

 αξιόγραφα που περιγράφονται στη 
σειρά Α (προηγούμενος πίνακας) 

 μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων της 
ΕΕ που αποτελούν τον μοναδικό 
τρόπο με τον οποίο ένα 
υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύσει 
στη χώρα της ΕΕ όπου εδρεύει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο, και τα οποία 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 
άρθρα του Νόμου 2010 

Αξιόγραφα οποιουδήποτε εκδότη χωρίς 
δικαίωμα ψήφου 

10%        

Χρεόγραφα οποιουδήποτε εκδότη 10%   Αυτά τα όρια 
μπορούν να 
αγνοηθούν κατά 
τη στιγμή της 
αγοράς εάν δεν 
είναι υπολογίσιμα 
εκείνη τη στιγμή. 
 

 

Μέσα χρηματαγοράς οποιουδήποτε εκδότη 10%    

Μετοχές οποιουδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ  25%    

 

Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια 
Η SICAV μπορεί να δημιουργήσει υποκεφάλαια, εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ενός κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου ή 
ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Μπορεί, επίσης, να μετατρέψει υφιστάμενα υποκεφάλαια σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, ή να μεταβιβάσει ένα 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα διαφορετικό κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για οποιοδήποτε υποκεφάλαιο που 
αποτελεί επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Αξιόγραφο 
Προϋποθέσεις 
επένδυσης Άλλοι όροι και προϋποθέσεις 

Μονάδες του κύριου 
αμοιβαίου κεφαλαίου

Τουλάχιστον 85% του 
ενεργητικού

 

Παράγωγα και 
δευτερεύοντα 

ή ί

Έως και το 15% του 
ενεργητικού. 

Τα παράγωγα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αντιστάθμιση κινδύνων. Κατά τον 
υπολογισμό της έκθεσης σε παράγωγα, το υποκεφάλαιο πρέπει να συνδυάζει τη δική του άμεση 
έκθεση με την έκθεση που δημιουργείται από το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο

 
Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο και το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να έχουν τις ίδιες εργάσιμες ημέρες, ημέρες αποτίμησης μετοχών, εκτός εάν 
γνωστοποιείται διαφορετικά στον παρακάτω πίνακα, και οικονομικό έτος: 
 

Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια 
Οικονομικό έτος 

Κύρια αμοιβαία κεφάλαια 
Οικονομικό έτος 

Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions 30 Ιουνίου Montpensier M Climate Solutions  31 Δεκεμβρίου 
Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI 30 Ιουνίου Montpensier Great European Models SRI 31 Δεκεμβρίου 
Amundi Funds Impact Green Bonds 30 Ιουνίου Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds 31 Μαΐου 

 
Τα χρονικά όρια για την επεξεργασία των συναλλαγών πρέπει να συντονίζονται ώστε οι εντολές για μερίδια του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου να 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και οι τελικές εντολές για μερίδια του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου να μπορούν να δοθούν πριν από την ώρα 
παύσης συναλλαγών του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ίδια ημέρα. 
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Κανόνες που αφορούν ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΧΑ 
Η SICAV μπορεί να δημιουργήσει υποκεφάλαια ΑΚΧΑ που να πληρούν τις προϋποθέσεις ενός τυπικού υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ μεταβλητής καθαρής 
αξίας ενεργητικού στο πλαίσιο του Κανονισμού ΑΚΧΑ. Μπορεί, επίσης, να μετατρέψει υφιστάμενα υποκεφάλαια σε υποκεφάλαια ΑΚΧΑ ή 
οποιοδήποτε υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ σε διαφορετικό τύπο υποκεφαλαίου.  
Οι μέτοχοι ενός υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες που θεσπίζονται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΑΚΧΑ ή σε οποιονδήποτε 
κανονισμό που αφορά κυρίως τα επιτρεπόμενα αξιόγραφα ή συναλλαγές και την επιτρεπόμενη διασπορά χαρτοφυλακίου, διαφέρουν εν μέρει από 
εκείνους που προβλέπονται στον νόμο του 2010, ιδίως όσον αφορά το επιτρεπόμενο ενεργητικό, τους κανόνες διασποράς κινδύνου και τη χρήση 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.  
 
 
Επιτρεπόμενα αξιόγραφα και συναλλαγές υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ 
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων που επιτρέπονται σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΑΚΧΑ. 
 

Αξιόγραφο / 
Συναλλαγή 

Απαιτήσεις Αποτίμηση 

1.  Επιλέξιμα μέσα 
χρηματαγοράς 

Πρέπει να είναι εισηγμένα ή να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
χρηματιστήριο αξιών κράτους που πληροί τις 
προϋποθέσεις, ή πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο συναλλαγών σε ρυθμισμένη 
αγορά κράτους που πληροί τις προϋποθέσεις, 
η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι 
αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.  
 
 

Μέσα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται ή 
έχουν την εγγύηση, ξεχωριστά ή από κοινού, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων των 
κρατών μελών ή των κεντρικών τραπεζών 
τους, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας, κεντρικής αρχής ή κεντρικής 
τράπεζας τρίτης χώρας, του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Τράπεζας 
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
σχετικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή 
οργανισμού στον οποίον ανήκουν ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. 
 
Πρέπει να έχουν κάποιο από τα ακόλουθα 
εναλλακτικά χαρακτηριστικά:  
 νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση 397 
ημερών ή μικρότερη,  

 εναπομένουσα διάρκεια 397 ημερών ή 
μικρότερη, 

 εναπομένουσα διάρκεια έως την νόμιμη 
ημερομηνία εξαγοράς μικρότερη ή ίση των 
δύο (2) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
χρόνος που απομένει έως την επόμενη 
ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου 
είναι 397 ημέρες ή λιγότερος (τα μέσα 
χρηματαγοράς κυμαινόμενου και σταθερού 
επιτοκίου που αντισταθμίζονται από πράξη 
ανταλλαγής θα αναπροσαρμόζονται με βάση 
κάποιο επιτόκιο ή δείκτη χρηματαγοράς). 

 
Τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν 
την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κεντρικής αρχής ή κεντρικής τράπεζας κράτους 
μέλους, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας δεν υπόκεινται στη διαδικασία 
εσωτερικής αξιολόγησης πιστωτικής ποιότητας 
που περιγράφεται στην ενότητα «Ισχύουσα 
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης πιστωτικής 
ποιότητας για υποκεφάλαια ΑΚΧΑ». 

Σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς, όταν είναι 
δυνατόν, βάσει 
υποδείγματος σε 
διαφορετική 
περίπτωση 
 

2.  Μέσα 
χρηματαγοράς 
που δεν 
πληρούν τις 
απαιτήσεις στη 
σειρά 1. 

Πρέπει να υπόκεινται (είτε σε επίπεδο 
έκδοσης είτε σε επίπεδο εκδότη) σε κανονισμό 
προστασίας επενδυτών και αποταμιεύσεων, 
και υπό την προϋπόθεση ότι: 
 έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση 
κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής αρχής ή 
κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους της ΕΕ, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 
ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, κράτους μη μέλους ή, στην 
περίπτωση ομόσπονδου κράτους, ενός από 
τα μέλη που απαρτίζουν την ομοσπονδία, ή 
δημόσιου διεθνούς οργανισμού στον οποίον 
ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή  

 έχουν εκδοθεί από εκδότη ή επιχείρηση του 
οποίου/της οποίας τα αξιόγραφα πληρούν 
τις προϋποθέσεις της γραμμής 1 
παραπάνω, ή 

 έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση εκδότη 
που υπόκειται σε κανόνες εποπτείας της ΕΕ 
ή σε άλλους κανόνες εποπτείας τους 
οποίους η CSSF αποδέχεται ως 
ισοδύναμους. 

 
Πληροί επίσης τις προϋποθέσεις εάν ο 
εκδότης ανήκει σε κατηγορία αναγνωρισμένη 
από την CSSF, εάν υπόκειται σε προστασία 
επενδυτή ισοδύναμη με αυτές που 
περιγράφονται ακριβώς αριστερά, και πληροί 
ένα από τα εξής κριτήρια:  
 έχει εκδοθεί από εταιρεία με κεφάλαιο και 
αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 10 εκατ. 
ευρώ, η οποία δημοσιεύει ετήσιους 
λογαριασμούς και 

 έχει εκδοθεί από οντότητα που 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά με τη 
χρηματοδότηση ομίλου εταιρειών, εκ των 
οποίων τουλάχιστον η μία είναι εισηγμένη 
σε αγορά, ή από οντότητα που 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά με τη 
χρηματοδότηση μέσων τιτλοποίησης που 
επωφελούνται από τραπεζική πίστωση 

 

Σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς, όταν είναι 
δυνατόν, βάσει 
υποδείγματος σε 
διαφορετική 
περίπτωση 

3.  Μονάδες ή 
μετοχές ΑΚΧΑ 

Μόνο βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ και τυπικά 
ΑΚΧΑ που επιτρέπονται στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΑΚΧΑ και: 
 Σύμφωνα με τους κανόνες ή το καταστατικό 
του στοχευμένου ΑΚΧΑ, το στοχευμένο 
ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει πάνω 
από το 10% του ενεργητικού του αθροιστικά 
σε μονάδες ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ,  

 το στοχευμένο ΑΚΧΑ δεν διατηρεί μετοχές 
στο υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ και δεν επιτρέπεται 
να επενδύει στο υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που το υποκεφάλαιο 
ΑΚΧΑ διατηρεί μονάδες ή μετοχές σε αυτό.  

 

Όταν η διαχείριση του στοχευμένου ΑΚΧΑ 
αναλαμβάνεται, άμεσα ή κατόπιν ανάθεσης, 
από τον διαχειριστή του υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ ή 
από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία ο 
διαχειριστής του υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ 
συνδέεται μέσω κοινής διαχείρισης ή κοινού 
ελέγχου1, ή μέσω σημαντικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής, ο διαχειριστής του 
στοχευμένου ΑΚΧΑ, ή της άλλης εταιρείας, 
απαγορεύεται να χρεώνει προμήθειες 
συμμετοχής ή εξαγοράς για την επένδυση από 
το υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ στις μονάδες ή τις 
μετοχές του στοχευμένου ΑΚΧΑ. 
 

καθαρή αξία 
ενεργητικού που 
εκδίδεται από το 
στοχευμένο ΑΚΧΑ 
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4.  Συμφωνίες 
αντίστροφης 
επαναγοράς 

Το ληφθέν ενεργητικό θα αποτελείται από τα 
μέσα χρηματαγοράς στις σειρές 1 και 2 και δεν 
επιτρέπεται να πωλείται, να επανεπενδύεται, 
να ενεχυριάζεται ή να μεταβιβάζεται με άλλον 
τρόπο, ενώ θα έχει επαρκή διασπορά 
κινδύνου και οι οντότητες έκδοσης θα πρέπει 
να είναι ανεξάρτητες από τον 
αντισυμβαλλόμενο και να μην αναμένεται να 
εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με την απόδοσή 
του. 
 
Η εταιρεία δεν θα λαμβάνει τιτλοποιήσεις και 
εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από 
τιτλοποίηση (ABCP) στο πλαίσιο συμφωνιών 
αντίστροφης επαναγοράς. 
 
Η αγοραία αξία του ληφθέντος ενεργητικού θα 
είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίση με την 
αξία των καταβληθέντων μετρητών.  
 
Το συνολικό ποσό των μετρητών θα πρέπει 
να είναι ανακλητό ανά πάσα στιγμή, είτε σε 
δεδουλευμένη βάση είτε σε βάση τρεχουσών 
τιμών της αγοράς  
 
 
 
 

Τα μετρητά που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
συμφωνιών επαναγοράς μπορούν επίσης να 
επενδύονται (αλλά δεν επιτρέπεται να 
επενδύονται σε άλλους επιλέξιμους τύπους 
ενεργητικού, να μεταβιβάζονται ή να 
επαναχρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο) σε 
ρευστές κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς 
εκτός αυτών που προβλέπονται στις γραμμές 1 
και 2, και το ενεργητικό που λαμβάνεται στο 
πλαίσιο συμφωνιών αντίστροφης επαναγοράς 
μπορεί να είναι ρευστές κινητές αξίες ή μέσα 
χρηματαγοράς εκτός αυτών που προβλέπονται 
στις γραμμές 1 και 2, υπό την προϋπόθεση ότι 
το εν λόγω ενεργητικό εκδίδεται ή έχει την 
εγγύηση της ΕΕ, κεντρικής αρχής ή κεντρικής 
τράπεζας κράτους μέλους της ΕΕ, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας, ή εκδίδεται ή έχει την εγγύηση 
κεντρικής αρχής ή κεντρικής τράπεζας τρίτης 
χώρας.  
Το ενεργητικό που λαμβάνεται ως ασφάλεια 
πρέπει να υπόκειται σε πολιτική περικοπής 
αποτίμησης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/990 της Επιτροπής, της 10ης 
Απριλίου 2018, ο οποίος τροποποιεί και 
συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου αναφορικά με τις απλές, διαφανείς 
και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και εμπορικά 
χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση 
(ABCP), τις απαιτήσεις για ενεργητικό που 
λαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνιών 
αντίστροφης επαναγοράς και τις μεθοδολογίες 
αξιολόγησης πιστωτικής ποιότητας. 
 
 
Η εταιρεία πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
καταγγέλλει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με 
προειδοποίηση όχι άνω των δύο εργάσιμων 
ημερών. 
 

θεωρείται ότι είναι το 
συνολικό ποσό, 
εκτός αν αυτό είναι 
απίθανο να 
καταβληθεί ή να 
ληφθεί στο ακέραιο, 
στην οποία 
περίπτωση η αξία 
του θα υπολογιστεί 
με βάση την 
έκπτωση που το Δ.Σ. 
θα θεωρήσει 
αρμόζουσα για την 
έκφραση της 
πραγματικής του 
αξίας 
 

5.  Συμφωνίες 
επαναγοράς 

Σε προσωρινή βάση μόνο, όχι περισσότερο 
από επτά εργάσιμες ημέρες, μόνο για 
σκοπούς διαχείρισης ρευστότητας και όχι για 
επενδυτικούς σκοπούς.  
 
Ο αντισυμβαλλόμενος ο οποίος λαμβάνει 
ενεργητικό που μεταβιβάζεται από την εταιρεία 
ως ασφάλεια στο πλαίσιο συμφωνιών 
επαναγοράς, απαγορεύεται να πουλήσει, να 
επενδύσει, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει με 
άλλον τρόπο το εν λόγω ενεργητικό χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας. 
 
Τα μετρητά που λαμβάνονται μπορούν να 
τοποθετηθούν σε καταθέσεις και δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10%. 

Σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς, όταν είναι 
δυνατόν, βάσει 
υποδείγματος σε 
διαφορετική 
περίπτωση 
 

6.  Καταθέσεις σε 
πιστωτικά 
ιδρύματα 

Πρέπει να είναι καταθέσεις όψεως ή η 
ανάληψή τους να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή και δεν πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής 
άνω των 12 μηνών. 

Τα ιδρύματα πρέπει είτε να έχουν την έδρα 
τους σε κράτος μέλος της ΕΕ είτε να υπόκεινται 
σε κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ ή 
σε άλλους κανόνες προληπτικής εποπτείας 
που θεωρούνται ισοδύναμοι. 

θεωρείται ότι είναι το 
συνολικό ποσό, 
εκτός αν αυτό είναι 
απίθανο να 
καταβληθεί ή να 
ληφθεί στο ακέραιο, 
στην οποία 
περίπτωση η αξία 
του θα υπολογιστεί 
με βάση την 
έκπτωση που το Δ.Σ. 
θα θεωρήσει 
αρμόζουσα για την 
έκφραση της 
πραγματικής του 
αξίας 
 

7.  Δευτερεύοντα 
ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία 
ενεργητικού 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις .  
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8.  Παράγωγα  
 

Πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, 
όπως αναφέρεται στη γραμμή 1, ή σε 
εξωχρηματιστηριακή αγορά, ενώ θα πρέπει να 
πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 τα υποκείμενα στοιχεία στα οποία βασίζεται 
το παράγωγο μέσο περιλαμβάνουν 
επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
νομίσματα ή δείκτες που αντιπροσωπεύουν 
μία από αυτές τις κατηγορίες,  

 το παράγωγο μέσο προορίζεται μόνο για 
την αντιστάθμιση των κινδύνων επιτοκίων ή 
συναλλαγματικών ισοτιμιών που είναι 
εγγενείς στις άλλες επενδύσεις της 
εταιρείας, 

 οι αντισυμβαλλόμενοι στην περίπτωση 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών με 
παράγωγα είναι ιδρύματα που υπόκεινται σε 
προληπτικούς κανονισμούς και εποπτεία και 
ανήκουν στις κατηγορίες που εγκρίνονται 
από την αρμόδια αρχή της εταιρείας, 

 τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
υπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη 
αποτίμηση σε καθημερινή βάση και 
μπορούν να πουληθούν, να 
ρευστοποιηθούν ή να κλείσουν μέσω 
πράξης συμψηφισμού ανά πάσα στιγμή 
στην εύλογη αξία τους με πρωτοβουλία της 
εταιρείας. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως 
ασφάλεια υπόκεινται στις εγκυκλίους 14/592 
της CSSF.  
Το ληφθέν ενεργητικό, εκτός μετρητών, που θα 
λαμβάνεται ως ασφάλεια, είναι το ενεργητικό 
που αναφέρεται στις σειρές 1 έως 3 και δεν 
επιτρέπεται να πωλείται, να επανεπενδύεται, 
να ενεχυριάζεται ή να μεταβιβάζεται με άλλον 
τρόπο, ενώ θα έχει επαρκή διασπορά κινδύνου 
και οι οντότητες έκδοσης θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από τον αντισυμβαλλόμενο και να 
μην αναμένεται να εμφανίζουν υψηλή 
συσχέτιση με την απόδοσή του. 
Τα μετρητά που λαμβάνονται ως ασφάλεια 
μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε καταθέσεις 
ή να επενδυθούν σε μέσα χρηματαγοράς ή 
βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ σε συμμόρφωση με 
τον κανονισμό ΑΚΧΑ. 
Το ενεργητικό που λαμβάνεται ως ασφάλεια 
υπόκειται στην πολιτική περικοπής αποτίμησης 
που περιγράφεται στην πολιτική ασφαλειών της 
SICAV, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση  
www.amundi.com. 
 

Σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς, όταν είναι 
δυνατόν, βάσει 
υποδείγματος σε 
διαφορετική 
περίπτωση 

 

9.  Τιτλοποιήσεις 
ή/και ABCP 

Θα πρέπει να έχουν επαρκή ρευστότητα και 
να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα, με νόμιμη διάρκεια κατά την 
έκδοση ή εναπομένουσα διάρκεια 2 ετών ή 
μικρότερη, και ο χρόνος που απομένει μέχρι 
την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου 
να είναι 397 ημέρες ή λιγότερος:  
 τιτλοποίηση που πληροί τις προϋποθέσεις 
για «ενεργητικό επιπέδου 2B», υπό την 
έννοια του άρθρου 13 του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 
της Επιτροπής,  

 εμπορικό χρεόγραφο προερχόμενο από 
τιτλοποίηση (ABCP) που εκδίδεται από 
πρόγραμμα ABCP το οποίο έχει 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού ΑΚΧΑ  

 απλό, διαφανές και τυποποιημένο ABCP ή 
τιτλοποίηση 

Όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις, αυτές θα πρέπει 
να είναι αποσβενόμενα μέσα και να έχουν 
σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (ΣΜΔΖ) δύο 
(2) ετών ή μικρότερη. 

Σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς, όταν είναι 
δυνατόν, βάσει 
υποδείγματος σε 
διαφορετική 
περίπτωση 
 

1 Ένα στοχευμένο ΑΚΧΑ θεωρείται ότι συνδέεται με την εταιρεία εάν και οι δύο υπόκεινται στον έλεγχο ή τη διαχείριση της ίδιας ή συνδεδεμένων 
εταιρειών διαχείρισης, ή εάν η εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του στοχευμένου 
ΑΚΧΑ.  

Άλλοι τύποι ενεργητικού, εκτός αυτών που προβλέπονται στις σειρές 1 έως 9, ανοιχτές πωλήσεις, δανεισμός και δανειοδότηση μετρητών, άμεση ή 
έμμεση έκθεση σε μετοχές ή εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένου και μέσω παραγώγων, πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν το ενεργητικό, 
δείκτες που βασίζονται σε αυτό, ή άλλα μέσα που παρέχουν έκθεση σε αυτό και συμφωνίες δανεισμού ή δανειοδότησης αξιογράφων, ή τυχόν άλλες 
συμφωνίες που θα βάρυναν το ενεργητικό του υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ δεν επιτρέπονται. 
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Διασπορά κινδύνου και όρια συγκέντρωσης του υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ 
Για τη διασφάλιση της διασποράς κινδύνου, όλα τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες διασποράς. 
 
 

 Μέγιστη επένδυση/έκθεση, ως % του ενεργητικού του υποκεφαλαίου 
 

 
Κατηγορία κινητών αξιών 

Σε έναν 
οποιονδήπ
οτε εκδότη 

Συνολικά  
Άλλο 

Α. Μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν την 
εγγύηση, ξεχωριστά ή από κοινού, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
διοικήσεων των κρατών μελών ή των κεντρικών 
τραπεζών τους, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, κεντρικής αρχής ή 
κεντρικής τράπεζας χώρας του ΟΟΣΑ, της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ ή της 
Σιγκαπούρης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 
Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Τράπεζας 
Διεθνών Διακανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
σχετικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού 
στον οποίον ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 

  Έως το 100%, κατόπιν έγκρισης της CSSF και υπό την 
προϋπόθεση ότι το υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ  

- κατέχει αξιόγραφα από τουλάχιστον έξι 
διαφορετικές εκδόσεις του εκδότη, 

- περιορίζει την επένδυση σε μέσα 
χρηματαγοράς της ίδιας έκδοσης στο 30% του 
ενεργητικού του κατ' ανώτατο 

 

Β. Μέσα χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που 
εκδίδονται από τον ίδιο φορέα  
 

5%    Παρέκκλιση: ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ μεταβλητής 
καθαρής αξίας ενεργητικού μπορεί να επενδύει έως 
και το 10% του ενεργητικού του, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των εν λόγω 
μέσων χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP 
που τηρούνται σε κάθε φορέα έκδοσης, σε κάθε 
έναν από τους οποίους επενδύει άνω του 5% του 
ενεργητικού του, δεν θα υπερβαίνει το 40% της 
αξίας του ενεργητικού του. 
 
Η αθροιστική έκθεση σε τιτλοποιήσεις και ABCP 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% (15% για μη 
απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις 
και ABCP). 
 
 

Γ. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που 
πραγματοποιούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα 

10%   15% σε 
έναν φορέα 

 

Δ. Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλον 
αντισυμβαλλόμενο 

5%     

Ε. Μονάδες ή μετοχές ΑΚΧΑ  
 
 
 
 
 
 

5% σε ένα 
στοχευμένο 
ΑΚΧΑ 
 

  Κατ' ανώτατο 17,5% αθροιστικά σε στοχευμένα ΑΚΧΑ. 
Σε περίπτωση που το 10% ή περισσότερο του 
ενεργητικού επενδύεται σε στοχευμένο ΑΚΧΑ, το 
υποκεφάλαιο πρέπει να γνωστοποιεί το μέγιστο 
επίπεδο των προμηθειών διαχείρισης που μπορούν να 
χρεωθούν στο ίδιο το υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ και στα άλλα 
ΑΚΧΑ στα οποία επενδύει, ενώ η ετήσια έκθεση θα 
υποδηλώνει το μέγιστο ποσοστό προμηθειών 
διαχείρισης που χρεώνονται στο ίδιο το υποκεφάλαιο 
ΑΚΧΑ και στα άλλα ΑΚΧΑ στα οποία επενδύει. 

ΣΤ. Ομόλογα που εκδίδονται από ένα πιστωτικό ίδρυμα 
που εδρεύει σε κράτος μέλος και υπόκειται, εκ του 
νόμου, σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία 
των ομολογιούχων. 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τα ποσά που αντλούνται από την έκδοση των εν λόγω 
ομολόγων θα πρέπει να επενδύονται σε ενεργητικό το 
οποίο να είναι σε θέση να καλύπτει, καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος των εν λόγω ομολόγων, της αξιώσεις που 
συνδέονται με τα ομόλογα και που, σε περίπτωση 
αδυναμίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθεί σε βάση 
προτεραιότητας για την επιστροφή του κεφαλαίου και 
την καταβολή του συσσωρευμένου τόκου.  

Όταν ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ επενδύει περισσότερο 
από το 5% του ενεργητικού του σε ομόλογα που έχουν 
εκδοθεί από έναν εκδότη, η συνολική αξία αυτών των 
επενδύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της αξίας 
του ενεργητικού της εταιρείας. 

Z. Ομόλογα που εκδίδονται από ένα πιστωτικό ίδρυμα, 
όταν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
σημείο (στ) του άρθρου 10(1) ή στο σημείο (γ) του 
άρθρου 11(1) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/61. 

20%  Όταν ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ επενδύει περισσότερο από το 5% 
του ενεργητικού του σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από έναν 
εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 60% της αξίας του ενεργητικού της εταιρείας. 
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H. Συμφωνία αντίστροφης επαναγοράς   Ληφθέν ενεργητικό:  η έκθεση σε έναν δεδομένο εκδότη δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 15%, εκτός από την περίπτωση 
όπου το εν λόγω ενεργητικό έχει τη μορφή μέσων 
χρηματαγοράς που πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρέκκλισης κατά 100% που προβλέπεται στη γραμμή 1. 
 
Το αθροιστικό ποσό μετρητών που λαμβάνεται από τον ίδιο 
αντισυμβαλλόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%. 

 
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για σκοπούς ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων, ή σύμφωνα με τους 
αναγνωρισμένους διεθνείς λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ένας φορέας για τους σκοπούς υπολογισμού των παραπάνω ορίων. 
Ένα ΑΚΧΑ ή ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ θα θεωρούνται ξεχωριστά ΑΚΧΑ για τους σκοπούς υπολογισμού των παραπάνω ορίων. 
Ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να έχει δικαιώματα ψήφου που θα του επέτρεπαν να ασκήσει σημαντική επιρροή στη διαχείριση ενός φορέα 
έκδοσης. Επιπλέον, ένα υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να κατέχει περισσότερο από το 10% των μέσων χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP 
που εκδίδονται από έναν φορέα. Αυτό το όριο αίρεται για μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων των κρατών μελών ή των κεντρικών τραπεζών τους, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, κεντρικής αρχής ή κεντρικής τράπεζας τρίτης χώρας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή οργανισμού στον οποίον ανήκουν ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. 
 

Κανόνες χαρτοφυλακίου για τυπικά υποκεφάλαια ΑΚΧΑ 
 
Ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ θα πρέπει να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

- το χαρτοφυλάκιό του θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα που να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες,  
- το χαρτοφυλάκιό του θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής που να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες, με την επιφύλαξη 

των υποπαραγράφων 2 και 3,  
- τουλάχιστον το 7,5% του ενεργητικού του θα πρέπει να αποτελείται από καθημερινώς ληξιπρόθεσμο ενεργητικό, συμφωνίες αντίστροφης 

επαναγοράς που να μπορούν να καταγγελθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που να μπορούν να αποσυρθούν με 
προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να αποκτά ενεργητικό εκτός καθημερινώς ληξιπρόθεσμου 
ενεργητικού, όταν αυτή η αγορά θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 7,5% του χαρτοφυλακίου 
του σε καθημερινώς ληξιπρόθεσμο ενεργητικό,  

- τουλάχιστον το 15% του ενεργητικού του θα πρέπει να αποτελείται από εβδομαδιαίως ληξιπρόθεσμο ενεργητικό, συμφωνίες αντίστροφης 
επαναγοράς που να μπορούν να καταγγελθούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που να μπορούν να αποσυρθούν με 
προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να αποκτά ενεργητικό εκτός εβδομαδιαίως 
ληξιπρόθεσμου ενεργητικού, όταν αυτή η αγορά θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 15% του 
χαρτοφυλακίου του σε εβδομαδιαίως ληξιπρόθεσμο ενεργητικό,  

- για τους σκοπούς του προαναφερόμενου υπολογισμού, τα μέσα χρηματαγοράς ή οι μονάδες ή οι μετοχές σε άλλα ΑΚΧΑ μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο εβδομαδιαίως ληξιπρόθεσμο ενεργητικό όταν δεν υπερβαίνουν το 7,5% του ενεργητικού του, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
μπορούν να εξαγοραστούν και να διακανονιστούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Για τους σκοπούς του σημείου (β) της υποπαραγράφου 1, κατά 
τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής για αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένων των δομημένων χρηματοοικονομικών μέσων, ένα 
τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ θα βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην εναπομένουσα διάρκεια έως τη νόμιμη εξαγορά των μέσων. Εντούτοις, 
σε περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό μέσο ενσωματώνει δικαίωμα πώλησης, ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ μπορεί να βασίσει τον 
υπολογισμό της ληκτότητας στην ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πώλησης αντί στην εναπομένουσα διάρκεια, όμως μόνο αν ανά πάσα 
στιγμή πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
- το δικαίωμα πώλησης μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα από το εν λόγω τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ κατά την ημερομηνία άσκησής του, 
- η τιμή άσκησης του δικαιώματος πώλησης παραμένει κοντά στην αναμενόμενη αξία του μέσου κατά την ημερομηνία άσκησης,  
- η στρατηγική επενδύσεων του εν λόγω τυπικού ΑΚΧΑ υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος κατά την ημερομηνία 
άσκησης.  

 
Κατά παρέκκλιση, όταν υπολογίζεται η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής για τιτλοποιήσεις και ABCP, ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ μπορεί, σε 
περίπτωση αποσβενόμενων μέσων, να βασίσει τον υπολογισμό της ληκτότητας σε κάποιο από τα ακόλουθα:  

- στο συμβατικό προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων,  
- στο προφίλ απόσβεσης του υποκείμενου ενεργητικού από το οποίο προκύπτουν οι ταμειακές ροές για την εξαγορά των εν λόγω μέσων.  
 
Εάν σημειωθεί υπέρβαση των προαναφερόμενων ορίων για λόγους εκτός του ελέγχου του υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ ή ως αποτέλεσμα της άσκησης 
δικαιωμάτων συμμετοχής ή εξαγοράς, το εν λόγω υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ θα έχει ως πρώτο στόχο τη διόρθωση της κατάστασης, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων του.  
 
Ένα τυπικό υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ δεν επιτρέπεται να λάβει τη μορφή υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ δημόσιου χρέους και σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού ή 
υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ καθαρής αξίας ενεργητικού με χαμηλή μεταβλητότητα. 
 

Ισχύουσα διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας για υποκεφάλαια ΑΚΧΑ 
 
Περιγραφή σκοπού της διαδικασίας 
 
Η εταιρεία διαχείρισης αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για τη θέσπιση, την υλοποίηση και τη συνεχή εφαρμογή μιας διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης 
της πιστωτικής ποιότητας για τον καθορισμό της πιστωτικής ποιότητας μέσων χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Σκοπός της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας είναι ο ορισμός αρχών και μεθοδολογιών που θα πρέπει να εφαρμόζονται 
συστηματικά στον καθορισμό της επενδύσιμης ποιότητας των πιστώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τον κανονισμό ΑΚΧΑ. Η διαδικασία διευκρινίζει τη 
μέθοδο μέσω της οποίας θα πρέπει να παρακολουθούνται οι πιστώσεις, μεταξύ άλλων και οι επιδεινούμενες, προκειμένου να αποφεύγεται η διατήρηση 
πιστώσεων που ενδέχεται να βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής. 
Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας ορίστηκε από την επιτροπή πιστωτικού κινδύνου, υπό την ευθύνη της εταιρείας 
διαχείρισης. Η επιτροπή πιστωτικού κινδύνου συνεδριάζει σε επίπεδο Ομίλου Amundi και είναι ανεξάρτητη από τις ομάδες επενδύσεων. 
Μια ανεξάρτητη ομάδα πιστωτικής ανάλυσης και διαχείρισης ορίων, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας διαχείρισης, σε επίπεδο Ομίλου 
Amundi και με έδρα στο Παρίσι (Γαλλία), υλοποιεί τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε όλα τα βασικά στάδια του επενδυτικού κύκλου: συλλογή 
πληροφοριών, αναλύσεις και αξιολογήσεις πιστωτικής ποιότητας, συστάσεις για επικύρωση από την επιτροπή πιστωτικού κινδύνου, παρακολούθηση 
των πιστώσεων όπως επικυρώνονται από την επιτροπή, ειδική παρακολούθηση επιδεινούμενων πιστώσεων και έκτακτων περιπτώσεων, διαχείριση 
περιπτώσεων υπέρβασης ορίων. 
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Οι μεθοδολογίες αναθεωρούνται και επικυρώνονται όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, προκειμένου να προσαρμόζονται στο 
τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις εκάστοτε εξωτερικές συνθήκες. Σε περίπτωση αλλαγής των μεθοδολογιών, όλες οι επηρεαζόμενες εσωτερικές αξιολογήσεις 
της πιστωτικής ποιότητας αναθεωρούνται το συντομότερο δυνατό σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ΑΚΧΑ.  
Οι πιστώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για κεφάλαια χρηματαγοράς αναθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και όσες φορές απαιτείται 
από εξελίξεις που επηρεάζουν την πιστωτική ποιότητα.  
 
Περιγραφή εισερχόμενων δεδομένων στην αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας 
 
Οι μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας εξετάζουν την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα, με βάση ειδικά ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία που ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του εκδότη (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις, χρηματοοικονομικές εταιρείες και μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες) και τον τύπο κατηγορίας ενεργητικού/μέσου (χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση, τιτλοποιημένα, διασφαλισμένα, μειωμένης 
εξασφάλισης κ.λπ.)  
Οι μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθιστούν δυνατή τη συνετή, συστηματική και συνεχή αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας των πληροφοριών και τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη διαφάνεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα του εκδότη (τόσο από την άποψη των 
εγγενών χαρακτηριστικών όσο και στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο εκδότης) και των εκδόσεων.  
Τα σχετικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ποικίλλουν ανάλογα με τους τύπους εκδοτών και τους κλάδους στους οποίους 
δραστηριοποιούνται. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:  
-  οι ποσοτικοί δείκτες, όπως τα αναφερόμενα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, αναλύονται όχι μόνο στις καταστάσεις στο τέλος του 

έτους αλλά και όσον αφορά την τάση τους με την πάροδο του χρόνου, και επαναξιολογούνται αν χρειάζεται, προκειμένου να εκτιμηθούν οι δείκτες 
κερδοφορίας, φερεγγυότητας, κινδύνου αδυναμίας πληρωμής και ρευστότητας που θεωρούνται κατά το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικοί,  

-  οι ποιοτικοί δείκτες, όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η λειτουργική και επιχειρηματική διαχείριση, η στρατηγική, η διακυβέρνηση και η φήμη, 
αξιολογούνται όσον αφορά τη συνέπεια, την αξιοπιστία ή τη βιωσιμότητά τους σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και ενόψει 
της μακροοικονομικής κατάστασης και της κατάστασης των χρηματοοικονομικών αγορών,  

-  η βραχυπρόθεσμη φύση του ενεργητικού/μέσου.  
-  για τα δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που είναι εγγενείς στις συναλλαγές με 

δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα και, σε περίπτωση έκθεσης σε τιτλοποιήσεις, ο πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη, η δομή της τιτλοποίησης και ο 
πιστωτικός κίνδυνος του υποκείμενου ενεργητικού. 

 
Οι πηγές πληροφόρησης είναι επαρκείς, ποικίλες, επικαιροποιημένες και αξιόπιστες, βασισμένες σε ένα αποδοτικό σύστημα, και περιλαμβάνουν:  
-   στην πηγή: ετήσιες εκθέσεις και δημοσιεύσεις στους δικτυακούς τόπους των εκδοτών, παρουσιάσεις των εκδοτών στο πλαίσιο διμερών (κατ' ιδίαν) 

συσκέψεων ή ημερίδων ενημέρωσης,  
-   στην αγορά: προφορικές ή γραπτές παρουσιάσεις από οίκους αξιολόγησης, εσωτερικές/εξωτερικές έρευνες από την πλευρά των πωλήσεων ή 

πληροφορίες από τα ΜΜΕ/δημόσιες πληροφορίες. 
 
Περιγραφή μεθοδολογίας αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας 
 
Η αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας δίνει το έναυσμα για μια σύσταση που υποδηλώνει έναν κωδικό επιπέδου κινδύνου και ένα όριο ανά γραφείο 
διαχείρισης. Οι κωδικοί κινδύνου αντιπροσωπεύουν τα διάφορα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου, σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 (υψηλό) έως το 
6 (χαμηλό). Σε περίπτωση εξελίξεων και γεγονότων που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα των πιστώσεων σε ποικίλο βαθμό σοβαρότητας, οι κωδικοί 
κινδύνου υποβαθμίζονται αναλόγως, στο χαμηλότερο σημείο του κωδικού κινδύνου 4, του κωδικού κινδύνου 5 ή 6. Δεν υπάρχει μηχανική υποστήριξη 
σε εξωτερικές διαβαθμίσεις. Νέα αξιολόγηση πιστωτικής ποιότητας αναλαμβάνεται σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την υπάρχουσα αξιολόγηση του εκδότη και του μέσου, όπως απαιτείται και ορίζεται από τον σχετικό κανονισμό που έχει εκδοθεί από την ESMA. 
Τα όρια καθορίζονται σύμφωνα με την πιστωτική ποιότητα, το μέγεθος του εκδότη και την μετοχή στο ενοποιημένο χρέος του εκδότη.  
Η επιτροπή πιστωτικού κινδύνου συγκαλείται κάθε μήνα και, αν κριθεί απαραίτητο, ανά πάσα στιγμή και εκτάκτως, και επικυρώνει τις πιστωτικές 
συστάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από τον αρμόδιο προϊστάμενο του τμήματος ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και 
διαχείρισης ορίων.  
Πρόεδρος της επιτροπής πιστωτικού κινδύνου είναι ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ομίλου Amundi και, σε περίπτωση απουσίας του, ο 
προϊστάμενος του τμήματος κινδύνου του Ομίλου Amundi. Μόνιμα μέλη της επιτροπής είναι επίσης οι προϊστάμενοι (και, σε περίπτωση απουσίας τους, 
οι αναπληρωτές τους) των επιβλεπόμενων επιχειρηματικών τομέων, όπως των τομέων χρηματαγοράς, συμμόρφωσης και ελέγχου, και οι διευθυντές 
των τομέων διαχείρισης κινδύνου και πιστωτικής ανάλυσης εντός του τομέα κινδύνου.  
Οι πιστωτικές συστάσεις που επικυρώνονται από την επιτροπή πιστωτικού κινδύνου γνωστοποιούνται στην εταιρεία διαχείρισης, η οποία θα τις 
αναθεωρεί και θα τις επικυρώνει σε επαρκή συχνότητα. Τυχόν απόκλιση από οποιαδήποτε σύσταση θα γνωστοποιείται στην επιτροπή πιστωτικού 
κινδύνου και στον αρμόδιο προϊστάμενο του τμήματος ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης ορίων προς εξέταση της γνώμης της εταιρείας 
διαχείρισης. 
Σε περίπτωση παραβίασης, εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία για την ομαλοποίηση της κατάστασης:  
-  είτε με άμεση πώληση του ενεργητικού που ευθύνεται για την παραβίαση, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα όρια,  
-  είτε με την κατάργηση της διαχείρισης του ενεργητικού που ευθύνεται για την παραβίαση, η οποία μετά ακολουθείται από υπέρβαση, εφόσον 

δικαιολογείται,  
-  είτε με την αύξηση του ορίου και απορρόφηση της υπέρβασης, εφόσον δικαιολογείται.  
Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να καταγράφονται γραπτώς σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/990.  
 

Διαχείριση ρευστότητας και γνώση της ταυτότητας πελατών 
 
Ο διαχειριστής επενδύσεων οποιουδήποτε υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ εφαρμόζει με συνέπεια διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας για την αξιολόγηση της 
ικανότητας οποιουδήποτε υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα προφίλ ρευστότητας των διαφόρων 
τύπων ενεργητικού του σχετικού υποκεφαλαίου, καθώς και τις συγκεντρώσεις και τις μεταβλητότητες ροών που αναμένονται στη βάση της γνώσης της 
ταυτότητας των μετόχων (αυτό περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, όπως το μέγεθος, τυχόν συσχέτιση μεταξύ τους και προηγούμενες συμπεριφορές) και 
άλλων υποχρεώσεων που επηρεάζουν το ενεργητικό του υποκεφαλαίου. 
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΆΓΩΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Το παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο η αξία του οποίου 
εξαρτάται από την απόδοση ενός ή περισσότερων υποκείμενων 
προϊόντων (όπως ένα αξιόγραφο ή ένα καλάθι αξιογράφων, ένας δείκτης 
ή ένα επιτόκιο). Πάντα σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική, κάθε 
υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οποιονδήποτε τύπο 
χρηματοοικονομικού παράγωγου μέσου. (για τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ, 
ανατρέξτε στους «Κανόνες υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ» στη σελίδα 236.) Αυτοί 
μπορεί να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους που, επί του 
παρόντος, αποτελούν τα πιο συνήθη παράγωγα: 

 προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένων 
μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων), δικαιώματα 
προαίρεσης αγοραπωλησίας συναλλάγματος, συμφωνίες 
ανταλλαγής συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής 
επιτοκίων, συμφωνίες ανταλλαγής συνδεδεμένες με τον 
πληθωρισμό, δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής 
επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης, συμβάσεις επί διαφορών, συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης βάσει μεταβλητότητας, συμφωνίες ανταλλαγής 
διακύμανσης, πιστοποιητικά επιλογής (warrants).  

 Οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι συμφωνίες 
όπου ένας συμβαλλόμενος μεταβιβάζει σε έναν αντισυμβαλλόμενο 
τη συνολική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επιτοκίων, εισοδήματος από προμήθειες, 
κερδών ή ζημιών αγοράς και πιστωτικών ζημιών. Η μέγιστη και η 
αναμενόμενη έκθεση του ενεργητικού του υποκεφαλαίου σε 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης γνωστοποιούνται στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο. Σε ορισμένες περιστάσεις, αυτά τα ποσοστά 
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερα. 

 πιστωτικά παράγωγα, για παράδειγμα συμβόλαια ασφάλισης 
πιστωτικού κινδύνου όπου η χρεωκοπία, η αθέτηση πληρωμής ή 
άλλο «πιστωτικό γεγονός» ενεργοποιεί την πληρωμή από τον 
έναν συμβαλλόμενο προς τον άλλον 

 παράγωγα προς ανακοίνωση (προθεσμιακά συμβόλαια σε ένα 
γενικό πακέτο ενυπόθηκων δανείων. Τα γενικά χαρακτηριστικά 
αυτού του πακέτου είναι συγκεκριμένα, αλλά οι ακριβείς τίτλοι που 
θα παραδοθούν στον αγοραστή καθορίζονται 2 ημέρες πριν από 
την παράδοση, και όχι τη στιγμή της αρχικής διαπραγμάτευσης) 

 δομημένα χρηματοοικονομικά παράγωγα, όπως χρεόγραφα 
συνδεδεμένα με πίστωση ή με μετοχές 

 συμβάσεις επί διαφορών είναι συμβάσεις των οποίων η αξία 
βασίζεται στη διαφορά μεταξύ δύο μεγεθών αναφοράς, όπως ένα 
καλάθι τίτλων 

Τα ΣΜΕ γενικά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 
χρηματιστήριο. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι παραγώγων είναι συνήθως 
εξωχρηματιστηριακοί. Για παράγωγα που συνδέονται με ορισμένο 
δείκτη, ο πάροχος του δείκτη είναι αυτός που καθορίζει τη συχνότητα 
επανεξισορρόπησης. 
Το υποκεφάλαιο θα είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πληροί όλες 
τις υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης που αναλαμβάνονται από 
συναλλαγές που περιλαμβάνουν παράγωγα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
Σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική, ένα υποκεφάλαιο, εκτός 
υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για 
αντιστάθμιση έναντι διάφορων τύπων κινδύνων, για αποδοτική 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή για να αποκτήσει έκθεση σε ορισμένες 
αγορές ή επενδύσεις. 
Τα επιμέρους υποκεφάλαια δύνανται να επενδύουν έως και το 15% 
του ενεργητικού τους σε παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης μόνο. 
Τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ μπορούν να χρησιμοποιούν παράγωγα μόνο για 
σκοπούς αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίων ή συναλλαγματικών 
ισοτιμιών που είναι εγγενείς στις άλλες επενδύσεις του σχετικού 
υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ.  
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου Ένα υποκεφάλαιο 
μπορεί να προβεί σε άμεση αντιστάθμιση κινδύνων (λήψη θέσης σε 
ορισμένο νόμισμα η οποία είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από τη θέση 
που δημιουργήθηκε από άλλες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου) και σε 
αλληλοαντιστάθμιση κινδύνων (μείωση της ουσιαστικής έκθεσης σε 
ένα νόμισμα με ταυτόχρονη αύξηση της ουσιαστικής έκθεσης σε ένα 
άλλο). 
Η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υποκεφαλαίου και σε επίπεδο 
κατηγορίας μετοχών (για κατηγορίες μετοχών που αντισταθμίζονται σε 
διαφορετικό νόμισμα από το βασικό νόμισμα του υποκεφαλαίου). 
Όταν ένα υποκεφάλαιο έχει στην κατοχή του τίτλους που είναι 
εκφρασμένοι σε περισσότερα από ένα νομίσματα, υπάρχει 

μεγαλύτερος κίνδυνος να μην αντισταθμιστούν πλήρως οι 
διακυμάνσεις των νομισμάτων στην πράξη. 
Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου Για την αντιστάθμιση κινδύνου 
επιτοκίου, τα υποκεφάλαια συνήθως χρησιμοποιούν ΣΜΕ επιτοκίων, 
συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς επιτοκίων ή αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης 
επιτοκίων. 
Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Ένα υποκεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί συμβόλαια ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου για να 
αντισταθμίσει τον πιστωτικό κίνδυνο του ενεργητικού του. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει την αντιστάθμιση έναντι κινδύνων συγκεκριμένων 
στοιχείων ενεργητικού ή εκδοτών, καθώς και αντιστάθμιση έναντι τίτλων ή 
εκδοτών στους οποίους δεν είναι άμεσα εκτεθειμένο το υποκεφάλαιο. 
Η αντιστάθμιση κινδύνου διάρκειας έχει στόχο να μειώσει την έκθεση 
σε παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων στις καμπύλες. Η εν λόγω 
αντιστάθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υποκεφαλαίου 
και σε επίπεδο κατηγορίας μετοχών (για κατηγορίες μετοχών DH). Η 
κατηγορία μετοχών με αντιστάθμιση διάρκειας δεν είναι πλέον 
διαθέσιμη για εγγραφή 
Σε επίπεδο κατηγορίας μετοχών, αυτή η τεχνική έχει στόχο να καλύψει 
τη διάρκεια του δείκτη αναφοράς του υποκεφαλαίου. 
Αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου Τα υποκεφάλαια, εκτός 
υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε επιτρεπτό 
παράγωγο για αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η αποδοτική 
διαχείριση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει μείωση κόστους, διαχείριση 
μετρητών, τακτική συντήρηση ρευστότητας και σχετικές πρακτικές (για 
παράδειγμα, διατήρηση 100% επενδυτικής έκθεσης με ταυτόχρονη 
ρευστοποίηση μιας μερίδας ενεργητικού για τη διαχείριση εξαγοράς 
μετοχών και αγοραπωλησίας επενδύσεων). Η αποδοτική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που δημιουργούν 
μόχλευση στο συνολικό επίπεδο του χαρτοφυλακίου. 
Απόκτηση έκθεσης Τα υποκεφάλαια, εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, 
μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε επιτρεπτό παράγωγο ως υποκατάστατο 
άμεσης επένδυσης, δηλαδή για να αποκτήσουν επενδυτική έκθεση σε 
τίτλους, αγορές, δείκτες, επιτόκια ή μέσα, σύμφωνα με τους επενδυτικούς 
στόχους και την πολιτική του κάθε υποκεφαλαίου. Αυτή η έκθεση μπορεί 
να υπερβεί την έκθεση που θα προέκυπτε μέσω άμεσης επένδυσης στην 
ίδια θέση (φαινόμενο μόχλευσης). 
Ένα υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να πωλήσει ένα συμβόλαιο ασφάλισης 
πιστωτικού κινδύνου με στόχο να αποκτήσει ορισμένη έκθεση σε 
πιστωτικό κίνδυνο. Η πώληση συμβολαίων ασφάλισης πιστωτικού 
κινδύνου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία εάν ο εκδότης ή ο 
τίτλος στον οποίο βασίζεται το συμβόλαιο χρεωκοπήσει, αθετήσει 
πληρωμή, ή αντιμετωπίσει κάποιο άλλο «πιστωτικό γεγονός». 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ 
Σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική, κάθε υποκεφάλαιο μπορεί 
να χρησιμοποιεί τις τεχνικές και τα μέσα για συναλλαγές 
χρηματοδότησης τίτλων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 
Τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς 
που περιγράφονται στην ενότητα «Κανόνες υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ». 
Κάθε υποκεφάλαιο πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις εξαγοράς που έχει αναλάβει απέναντι 
στους μετόχους και τις υποχρεώσεις εκπλήρωσης απέναντι στους 
αντισυμβαλλομένους. 
Κανένα υποκεφάλαιο δεν δύναται να πωλήσει, να δεσμεύσει ή να 
χρησιμοποιήσει ως εγγύηση τα αξιόγραφα που λαμβάνει μέσω αυτών 
των συμβολαίων. 
Δανεισμός και δανειοδότηση αξιογράφων 
Σε συναλλαγές δανειοδότησης και δανεισμού τίτλων, ο δανειστής 
μεταβιβάζει τίτλους ή μέσα στον δανειολήπτη, υπό τη δέσμευση ότι ο 
δανειολήπτης θα επιστρέψει ισοδύναμους τίτλους ή μέσα σε 
μελλοντική ημερομηνία ή κατόπιν αιτήματος του δανειστή. Μέσω 
αυτών των συναλλαγών, ένα υποκεφάλαιο, εκτός υποκεφαλαίων 
ΑΚΧΑ, μπορεί να δανείζει αξιόγραφα ή τίτλους σε οποιονδήποτε 
αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας 
που θεωρούνται από την CSSF ως ισοδύναμοι με αυτούς που 
προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. 
Ένα υποκεφάλαιο, εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, μπορεί να δανείσει 
τίτλους χαρτοφυλακίου είτε άμεσα είτε μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

 τυποποιημένο σύστημα δανεισμού οργανωμένο από 
αναγνωρισμένο ίδρυμα συμψηφισμού 

 σύστημα δανεισμού οργανωμένο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
που ειδικεύεται σε αυτόν τον τύπο συναλλαγών  

Ο δανειολήπτης πρέπει να προσκομίσει κάποια εγγύηση, με τη μορφή 
ασφάλισης, η οποία εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
δανεισμού και είναι τουλάχιστον ίση με τη συνολική αξία των 
δανειζόμενων τίτλων, συν την αξία τυχόν κουρέματος που μπορεί να 
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κριθεί απαραίτητο δεδομένης της ποιότητας της εγγύησης. 
Κάθε υποκεφάλαιο, εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, μπορεί να δανείζεται 
αξιόγραφα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι οι εξής: 

 όταν τα αξιόγραφα που έχουν δανειστεί δεν επιστρέφονται 
εγκαίρως 

 όταν, για εξωτερικό λόγο, το υποκεφάλαιο δεν μπορεί να 
παραδώσει αξιόγραφα τη στιγμή που έπρεπε 

Συναλλαγές σύμβασης αντίστροφης επαναγοράς και 
επαναγοράς 
Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, το υποκεφάλαιο αντίστοιχα 
αγοράζει ή πουλά αξιόγραφα και έχει είτε το δικαίωμα είτε την 
υποχρέωση να επαναπωλήσει ή να επαναγοράσει (αντίστοιχα) τα 
αξιόγραφα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε συγκεκριμένη τιμή. 
Ένα υποκεφάλαιο μπορεί να συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς μόνο 
με αντισυμβαλλόμενους που υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής 
εποπτείας οι οποίοι θεωρούνται από τη CSSF ως ισοδύναμοι με 
αυτούς που προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. 
Οι και οι αντισυμβαλλόμενοι που επιτρέπονται για αυτές τις πράξεις 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους 08/356 (για 
υποκεφάλαια εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ) και 14/592 της CSSF, 
καθώς και με τον κανονισμό ΑΚΧΑ για υποκεφάλαια ΑΚΧΑ.  
 
Αποδεκτές ασφάλειες  
Στο πλαίσιο των συναλλαγών με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης) και των προσωρινών αγορών και πωλήσεων τίτλων, ένα 
υποκεφάλαιο, εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, μπορεί να λάβει τίτλους και 
μετρητά ως εγγύηση (ασφάλεια). Για τους κανόνες που διέπουν τις 
αποδεκτές ασφάλειες για υποκεφάλαια ΑΚΧΑ, ανατρέξτε στους 
«Κανόνες υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ». 
Κάθε ασφάλεια εκτός μετρητών που λαμβάνεται, πρέπει να είναι 
υψηλής ποιότητας, υψηλής ρευστότητας και να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης με διαφανή τιμολόγηση προκειμένου να μπορεί να 
πωληθεί γρήγορα σε τιμή που να προσεγγίζει την αποτίμηση προ της 
πώλησης. 
Θα πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιημένη σε όρους χώρας, 
αγοράς, έκδοσης και εκδότη και δεν πρέπει να περιλαμβάνει, σε 
αθροιστική βάση, έκθεση σε έναν και μόνο εκδότη άνω του 20%* της 
καθαρής αξίας του ενεργητικού της (* 30% για συγκεκριμένους εκδότες 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 14/592 της CSSF). 
Οι τίτλοι που λαμβάνονται ως ασφάλεια, σε συμμόρφωση με την 
εγκύκλιο 08/356 (για υποκεφάλαια εκτός υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ) και 
14/592 της CSSF, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από 
την εταιρεία διαχείρισης. Πρέπει: 
- να έχουν υψηλή ρευστότητα, 
- να είναι μεταβιβάσιμοι ανά πάσα στιγμή, 
- να διαφοροποιούνται σε συμμόρφωση με την επιλεξιμότητα, την 
έκθεση και τους κανόνες διαφοροποίησης του υποκεφαλαίου, 
- να εκδίδονται από εκδότη που να μην είναι εταιρεία του 
αντισυμβαλλομένου ή του ομίλου του και να αναμένεται ότι δεν θα 
εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με την απόδοση του 
αντισυμβαλλομένου. 
Όσον αφορά τα ομόλογα, οι τίτλοι θα εκδίδονται και από εκδότες 
υψηλής ποιότητας που εδρεύουν σε χώρες του ΟΟΣΑ, με ελάχιστη 
πιστοληπτική αξιολόγηση AAA έως BBB- στην κλίμακα της Standard 
& Poor’s ή με αξιολόγηση που θεωρείται ισοδύναμη από την εταιρεία 
διαχείρισης. Τα ομόλογα πρέπει να έχουν μέγιστη λήξη 50 ετών. 
Οι λαμβανόμενες ασφάλειες σε μετρητά θα πρέπει (i) να κατατίθενται 
μόνο στις οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 41 παρ. 1 σημείο στ) του 
νόμου του 2010, (ii) να επενδύονται μόνο σε κρατικά ομόλογα υψηλής 
ποιότητας, (iii) να χρησιμοποιούνται μόνο για συναλλαγές αντίστροφης 
επαναγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές καταρτίζονται με 
πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και το 
συγκεκριμένο υποκεφάλαιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει το 
συνολικό ποσό των μετρητών σε συσσωρευμένη βάση και (iv) να 
επενδύονται σε βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΑΚΧΑ 
Τα εν λόγω κριτήρια παρατίθενται στην πολιτική κινδύνων και μπορείτε 
να τα δείτε στη διεύθυνση www.amundi.com, ενώ υπόκεινται σε 
αλλαγές, ειδικά σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών της αγοράς. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως ασφάλεια διακρατούνται 
από τον θεματοφύλακα.  
Αποτίμηση ασφαλειών  
Οι ασφάλειες που λαμβάνονται αποτιμώνται καθημερινά στις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς (mark-to-market). 
Οι ασφάλειες που λαμβάνονται μπορούν να απομειωθούν (ανάλογα με 
τον τύπο και τους υπό-τύπους των ασφαλειών), λαμβάνοντας υπόψη 
την πιστωτική ποιότητα, τη μεταβλητότητα της τιμής και τυχόν 
αποτελέσματα από ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 
Οι απομειώσεις χρεογράφων βασίζονται στον τύπο του εκδότη και στη 
διάρκεια των εν λόγω τίτλων. Για τις μετοχές χρησιμοποιούνται 
υψηλότερες απομειώσεις. 

Οι μηχανισμοί κάλυψης διαφορών αποτίμησης εφαρμόζονται κατ' 
αρχάς ημερησίως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση-πλαίσιο 
που καλύπτει τις εν λόγω συναλλαγές και προβλέπει την εφαρμογή 
κατώτατου ορίου ενεργοποίησης σε συμφωνία με τον 
αντισυμβαλλόμενο.  
Η πολιτική ασφαλειών της SICAV διατίθεται στους επενδυτές στη 
διεύθυνση www.amundi.com. 
Επανεπένδυση μετρητών που παρέχονται ως εγγύηση 
Μετρητά που παρέχονται ως εγγύηση μπορούν να επανεπενδυθούν 
μόνο σύμφωνα με την εγκύκλιο 08/356 (για υποκεφάλαια εκτός 
υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ) και 14/592 της CSSF. 
Τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα παρέχονται ως εγγύηση δεν 
επιτρέπεται να πωλούνται, να επανεπενδύονται ή να ενεχυριάζονται. 
Για τους κανόνες που διέπουν την επανεπένδυση μετρητών για 
υποκεφάλαια ΑΚΧΑ, ανατρέξτε στους «Κανόνες υποκεφαλαίων 
ΑΚΧΑ». 
 
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 χρηματοδότησης τίτλων 
παραμένουν στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο. Τα άμεσα και έμμεσα 
λειτουργικά έξοδα και προμήθειες μπορούν να αφαιρεθούν από τα 
μικτά έσοδα που παραδίδονται στο υποκεφάλαιο. Αυτά τα έξοδα 
αντιπροσωπεύουν το 35% των μεικτών εσόδων και πληρώνονται 
στην Amundi Intermediation για τον ρόλο της ως αντιπροσώπου 
δανεισμού τίτλων. Από το 35% που λαμβάνει, η Amundi 
Intermediation καλύπτει τις δικές της προμήθειες και έξοδα και 
καταβάλλει τυχόν σχετικές άμεσες προμήθειες και έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένου του 10% στην CACEIS Bank που ενεργεί 
ως πράκτορας εγγύησης). 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. Το υπόλοιπο 65% των μεικτών 
εσόδων πηγαίνει στο Α/Κ. 

Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, η Amundi 
Intermediation ενεργεί ως Αντιπρόσωπος δανεισμού τίτλων. Είναι 
υπεύθυνη για την επιλογή αντισυμβαλλομένου και την καλύτερη 
εκτέλεση. Ο Θεματοφύλακας, Caceis Bank, Υποκατάστημα 
Λουξεμβούργου ενεργεί ως Διαχειριστής εγγυήσεων. Τόσο η 
Amundi Intermediation όσο και η Caceis Bank, Υποκατάστημα 
Λουξεμβούργου, είναι συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία 
Διαχείρισης, Amundi Luxembourg S.A. Οι αντισυμβαλλόμενοι με 
τους οποίους συνάπτονται συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή/και 
συμφωνίες θα αναφέρονται αναλυτικά στην Ετήσια έκθεση της 
SICAV.  
 
Αντισυμβαλλόμενοι 
Οι αντισυμβαλλόμενοι επιλέγονται μέσα από μια αυστηρή διαδικασία 
επιλογής. Η ανάλυση αντισυμβαλλομένων γίνεται με βάση μια 
ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, που με τη σειρά της βασίζεται σε μια 
ανάλυση χρηματοοικονομικού κινδύνου (όπως, ενδεικτικά, ανάλυση 
εσόδων, εξέλιξη κερδοφορίας, δομή ισολογισμού, ρευστότητα, 
κεφαλαιακές απαιτήσεις) και στον λειτουργικό κίνδυνο (όπως, 
ενδεικτικά, χώρα, δραστηριότητα, στρατηγική, βιωσιμότητα 
επιχειρηματικού μοντέλου, διαχείριση κινδύνου και ιστορικό 
διαχείρισης). 
Η επιλογή: 

- αφορά μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε χώρες του ΟΟΣΑ 
(χωρίς κριτήρια νομικού καθεστώτος) που έχουν ελάχιστη 
πιστοληπτική αξιολόγηση μεταξύ AAA και BBB- στην Standard 
and Poor's, κατά τη στιγμή της συναλλαγής, ή θεωρούνται 
ισοδύναμα από την εταιρεία διαχείρισης σύμφωνα με τα δικά της 
κριτήρια και 

- γίνεται μεταξύ αξιόπιστων χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών 
με βάση πολλαπλά κριτήρια που σχετίζονται με την παροχή 
υπηρεσιών έρευνας (θεμελιώδης χρηματοοικονομική ανάλυση, 
στοιχεία εταιρείας, αξία που προστίθεται από συνεργάτες, σταθερή 
βάση για συστάσεις, κ.λπ.) ή υπηρεσιών εκτέλεσης (πρόσβαση σε 
πληροφορίες της αγοράς, κόστος συναλλαγής, τιμές εκτέλεσης, 
καλές πρακτικές διακανονισμού συναλλαγής, κ.λπ.). 

Επιπλέον, κάθε ένας από τους αντισυμβαλλομένους θα αναλύεται με 
χρήση των κριτηρίων του τμήματος κινδύνου, όπως χώρα, οικονομική 
σταθερότητα, πιστοληπτική αξιολόγηση, έκθεση σε κίνδυνο, τύπος 
δραστηριότητας, προηγούμενη απόδοση, κ.λπ. 
Στη διαδικασία επιλογής, η οποία εκτελείται ετησίως, συμμετέχουν 
εργαζόμενοι από τα τμήματα συναλλαγών και υποστήριξης. Οι 
χρηματιστηριακές εταιρείες και οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 
που επιλέγονται μέσω αυτής της διαδικασίας, θα παρακολουθούνται 
τακτικά σύμφωνα με την πολιτική εκτέλεσης της εταιρείας διαχείρισης. 
Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, η Amundi 
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Intermediation ενεργεί ως αντιπρόσωπος δανεισμού τίτλων και ως 
πλατφόρμα εκτέλεσης συναλλαγών επαναγοράς και αντίστροφης 
επαναγοράς. Είναι υπεύθυνη για την επιλογή αντισυμβαλλομένου και 
την καλύτερη εκτέλεση. Ο Θεματοφύλακας, Caceis Bank, 
Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, ενεργεί ως υπεύθυνος εγγυήσεων και 
εκτελεί τις συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Τόσο η Amundi 
Intermediation όσο και το Caceis Bank, Υποκατάστημα 
Λουξεμβούργου, σχετίζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης, Amundi 
Luxembourg S.A. Οι συναλλαγές αυτές μπορούν να εκτελούνται με 
συνδεόμενα μέρη, τα οποία ανήκουν στον Όμιλο Credit Agricole, όπως 
Crédit Agricole CIB, CACEIS, Credit Agricole S.A. και άλλα νομικά 
πρόσωπα. Οι αντισυμβαλλόμενοι με τους οποίους συνάπτονται 
συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή/και συμφωνίες αντίστροφης 
επαναγοράς θα αναφέρονται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση της 
SICAV. 

 

ΌΡΙΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΆΓΩΓΑ 
Για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητη η συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της Ταϊβάν, κάθε ένα από τα ακόλουθα υποκεφάλαια 
σκοπεύει να περιορίζει τις επενδύσεις του (τις συνολικές δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνει και τα ασφάλιστρα που καταβάλλει) σε παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς αντιστάθμισης και συμψηφισμού) στο 40% της αξίας του 
καθαρού ενεργητικού του: 

Pioneer US Short Term Bond 
Pioneer US Bond 
Pioneer Strategic Income 
Pioneer US High Yield Bond 
Pioneer Global High Yield Bond 
Emerging Markets Bond 
Euroland Equity 
Sustainable Top European Players 
European Equtiy Small Cap 
US Pioneer Fund 
Pioneer US Equity Research 
Emerging Europe and Mediterranean Equity 
China Equity 
Global Ecology ESG 
Euro High Yield Bond 
European Equity Conservative 
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Χρήση συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης 

Τα υποκεφάλαια δεν θα χρησιμοποιούν συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης ή πώλησης και επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδότησης τίτλων 
πώλησης 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) και τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ δεν θα χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές EPM από εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα της ενότητας «Επιτρεπόμενα 
αξιόγραφα και συναλλαγές υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ». 

Όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, τα υποκεφάλαια χρησιμοποιούν συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης σε συνεχή βάση ή/και προσωρινά για τους ακόλουθους 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 Εισοδήματος»), οι  συναλλαγές 
χρηματοδότησης τίτλων, όπως οι δραστηριότητες δανεισμού τίτλων, συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος ή/και στην αντιστάθμιση του 
κόστους. 

Ενδεικτικά, σε σχέση με τον παρακάτω πίνακα, η χρήση τεχνικών και μέσων στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων από οποιοδήποτε υποκεφάλαιο 
μπορεί να καθοδηγείται από τις συνθήκες της αγοράς ή συγκεκριμένες ευκαιρίες που είναι λιγότερο προβλέψιμες. Κατά συνέπεια, ποσοστά εκτίμησης 
δεν υπάρχουν σε περιορισμένες περιπτώσεις ή, όταν υπάρχουν, είναι πιθανότερο να διακυβευτούν με την πάροδο του χρόνου λόγω των παρακάτω 
συνθηκών: 

- Οι έντονες διακυμάνσεις επηρεάζουν τα εν λόγω υποκεφάλαια που συνάπτουν συμφωνίες δανεισμού τίτλων, αντίστροφης επαναγοράς και 
επαναγοράς στο πλαίσιο ευκαιριών που παράγουν επιπρόσθετο εισόδημα και είναι πιθανόν να καθοδηγούνται από απομονωμένες ή/και 
συγκεκριμένες ανάγκες αντισυμβαλλόμενων με μη σταθερή συχνότητα.  

- Ο όγκος χρήσης αυτών των τεχνικών με στόχο τη βελτιστοποίηση των εσόδων (υποδεικνύεται στο «Βελτ. εσόδων») ενδέχεται να επηρεαστεί προς 
τα κάτω όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και προς τα πάνω είναι υψηλά:  

- Όταν για σκοπούς διαχείρισης μετρητών σε περίπτωση σημαντικών κινήσεων εγγραφής και εξαγοράς, η χρήση συμφωνιών αντίστροφης 
επαναγοράς και επαναγοράς μεταβάλλεται ανάλογα με την εμφάνιση των τελευταίων, τα εκτιμώμενα ποσοστά, δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο όγκο χρήσης. 

Επίσης και με την επιφύλαξη των ανωτέρω σε περίπτωση συνδυασμένης χρήσης, ένα υποκεφάλαιο που υποδεικνύει συνεχή χρήση μιας δεδομένης 
τεχνικής ή μέσου, τα λαμβάνει υπόψη ως μέρος ενός μόνιμου προγράμματος ή/και ως μέρος μιας ανεπτυγμένης διαδικασίας διαχείρισης και θα έχει 
εκτιμήσει λιγότερο πιθανόν να παρουσιαστούν διακυμάνσεις (αν και τα υποκεφάλαια ενδέχεται να μην έχουν εκκρεμείς συναλλαγές στα βιβλία τους)  

 
 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Διεθνή / Περιφερειακά / Ανά χώρα 

EUROLAND EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά   ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROLAND EQUITY SMALL 
CAP 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY ESG 
IMPROVERS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY GREEN 
IMPACT 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  25%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  90%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

EUROPEAN EQUITY VALUE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY 
SUSTAINABLE INCOME 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY SMALL 
CAP 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EQUITY JAPAN TARGET 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL ECOLOGY ESG 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL EQUITY ESG 
IMPROVERS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL EQUITY 
SUSTAINABLE INCOME 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

MONTPENSIER GREAT 
EUROPEAN MODELS SRI 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

MONTPENSIER M CLIMATE 
SOLUTIONS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER GLOBAL EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

PIONEER US EQUITY 
DIVIDEND GROWTH 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER US EQUITY ESG 
IMPROVERS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

PIONEER US EQUITY 
FUNDAMENTAL GROWTH 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER US EQUITY 
RESEARCH 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER US EQUITY 
RESEARCH VALUE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

POLEN CAPITAL GLOBAL 
GROWTH 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

SUSTAINABLE TOP 
EUROPEAN PLAYERS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

US PIONEER FUND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER US EQUITY MID 
CAP 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

Ασία / Αναδυόμενες αγορές 

ASIA EQUITY 
CONCENTRATED 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  25% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

ΜΕΤΟΧΕΣ CHINA A 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  25% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

CHINA EQUITY  Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EMERGING EUROPE AND 
MEDITERRANEAN EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EMERGING MARKETS 
EQUITY ESG IMPROVERS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  10%  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  25%  25% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS 
EQUITY FOCUS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  10%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  25%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EMERGING WORLD EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

LATIN AMERICA EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EQUITY MENA 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

JAPAN EQUITY 
ENGAGEMENT 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

JAPAN EQUITY VALUE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

NEW SILK ROAD 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  10%  25% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

RUSSIAN EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  5%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

SBI FM INDIA EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

Smart Beta 

EUROLAND EQUITY 
DYNAMIC MULTI FACTORS 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROLAND EQUITY RISK 
PARITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY 
CONSERVATIVE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  0% 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  100% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά  

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EUROPEAN EQUITY 
DYNAMIC MULTI FACTORS  

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EUROPEAN EQUITY RISK 
PARITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL EQUITY 
CONSERVATIVE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL EQUITY DYNAMIC 
MULTI FACTORS  

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  20%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Μετατρέψιμα ομόλογα 

EUROPEAN CONVERTIBLE 
BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  10%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

MONTPENSIER GLOBAL 
CONVERTIBLE BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  10%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  20%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Ευρωπαϊκά ομόλογα 

EURO AGGREGATE BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  10%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EURO CORPORATE BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  10%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EURO CORPORATE SHORT 
TERM GREEN BOND 

Εκτιμήσεις  5%  0%  10%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EURO GOVERNMENT BOND 

Εκτιμήσεις  20%  5%  10%  ‐ 

Μέγ.  60%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

EURO INFLATION BOND 

Εκτιμήσεις  60%  0%  10%  ‐ 

Μέγ.  100%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

STRATEGIC BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  10%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης / υψηλής απόδοσης 

EURO HIGH YIELD BOND 

Εκτιμήσεις  0%  5%  5%  12% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EURO HIGH YIELD SHORT 
TERM BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  12% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EUROPEAN SUBORDINATED 
BOND ESG 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL SUBORDINATED 
BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  12% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

PIONEER GLOBAL HIGH 
YIELD BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  100% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

PIONEER GLOBAL HIGH 
YIELD ESG IMPROVERS 
BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  100% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

PIONEER US HIGH YIELD 
BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  100% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

Διεθνή ομόλογα 

GLOBAL AGGREGATE BOND 

Εκτιμήσεις  15%  5%  5%  ‐ 

Μέγ.  60%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά   Συνεχής  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL BOND 

Εκτιμήσεις  30%  5%  5%  ‐ 

Μέγ.  60%  20%  20%  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά   Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL CORPORATE BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  12% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

GLOBAL CORPORATE ESG 
IMPROVERS BOND 

Εκτιμήσεις  40%  10%  5%  12% 

Μέγ.  90%  50%  20%  100% 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

GLOBAL HIGH YIELD BOND 

Εκτιμήσεις  0%  0%  ‐  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

GLOBAL INFLATION BOND 

Εκτιμήσεις  60%  0%  15%  ‐ 

Μέγ.  100%  20%  50%  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL TOTAL RETURN 
BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  25%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  90%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

IMPACT GREEN BONDS  Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

OPTIMAL YIELD 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  10% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

OPTIMAL YIELD SHORT 
TERM 

Εκτιμήσεις  5%  0%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

PIONEER STRATEGIC 
INCOME 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  5% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  10% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης    ‐  EPM 

US Bonds 

PIONEER US BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER US CORPORATE 
BOND 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

CHINA RMB AGGREGATE 
BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. Έσοδα, EPM 

Ομόλογα αναδυόμενων αγορών 

EMERGING MARKETS 
BLENDED BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  20% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS 
CORPORATE BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS 
CORPORATE HIGH YIELD 
BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  ‐  10% 

Μέγ.  20%  20%  ‐  100% 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  ‐  EPM 

EMERGING MARKETS GREEN 
BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  ‐  5% 

Μέγ.  20%  20%  ‐  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  ‐  EPM 

EMERGING MARKETS HARD 
CURRENCY BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS LOCAL 
CURRENCY BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

EMERGING MARKETS SHORT 
TERM BOND 

Εκτιμήσεις  5%  5%  5%  5% 

Μέγ.  20%  20%  20%  100% 

Συχνότητα   Προσωρινά   Προσωρινά   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

EURO MULTI‐ASSET TARGET 
INCOME  

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

GLOBAL MULTI‐ASSET  

Εκτιμήσεις  0%  0%  15%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  50%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL MULTI‐ASSET 
CONSERVATIVE 

Εκτιμήσεις  0%  0%  15%  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  50%  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

GLOBAL MULTI‐ASSET 
TARGET INCOME 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  15%  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  50%  50% 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

MULTI‐ASSET REAL RETURN  

Εκτιμήσεις  5%  0%  15%  5% 

Μέγ.  20%  20%  50%  20% 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών, Προσθ. εισόδημα  Πρόσθ. εισόδημα  EPM 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

MULTI‐ASSET SUSTAINABLE 
FUTURE 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

PIONEER FLEXIBLE 
OPPORTUNITIES 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

PIONEER INCOME 
OPPORTUNITIES 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

REAL ASSETS TARGET 
INCOME 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  10% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  20% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

TARGET COUPON 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  25%  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  90%  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  Προσωρινά  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  Πρόσθ. εισόδημα  ‐ 

ABSOLUTE RETURN SUB‐FUNDS 

ABSOLUTE RETURN CREDIT 

Εκτιμήσεις  10%  10%  ‐  ‐ 

Μέγ.  50%  50%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Συνεχής  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

ABSOLUTE RETURN 
EUROPEAN EQUITY 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  0% 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  100% 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  EPM 

ABSOLUTE RETURN MULTI‐
STRATEGY  

Εκτιμήσεις  10%  10%  15%  10% 

Μέγ.  50%  50%  50%  90% 

Συχνότητα   Συνεχής  Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

ABSOLUTE RETURN GLOBAL 
OPPORTUNITIES BOND 
DYNAMIC 

Εκτιμήσεις  10%  10%  5%  0% 

Μέγ.  50%  50%  20%  100% 

Συχνότητα   Συνεχής  Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

ABSOLUTE RETURN GLOBAL 
OPPORTUNITIES BOND  

Εκτιμήσεις  10%  10%  5%  0% 

Μέγ.  50%  50%  20%  100% 

Συχνότητα   Συνεχής  Συνεχής  Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

GLOBAL MACRO BONDS & 
CURRENCIES 

Εκτιμήσεις  25%  5%  ‐  ‐ 

Μέγ.  60%  20%  ‐  ‐ 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ    Επαναγοράς 
Αντίστροφη 
επαναγορά 

Δανειοδότηση 
τίτλων 

TRS 

Συχνότητα   Συνεχής  Προσωρινά  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

GLOBAL MACRO BONDS & 
CURRENCIES LOW VOL 

Εκτιμήσεις  5%  5%  ‐  ‐ 

Μέγ.  20%  20%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Προσωρινά  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

ABSOLUTE RETURN FOREX 

Εκτιμήσεις  0%  20%  ‐  ‐ 

Μέγ.  20%  50%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

MULTI‐STRATEGY GROWTH 

Εκτιμήσεις  10%  10%  15%  10% 

Μέγ.  50%  50%  50%  100% 

Συχνότητα   Συνεχής   Συνεχής   Προσωρινά  Προσωρινά 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
Πρόσθ. εισόδημα  EPM 

VOLATILITY EURO 

Εκτιμήσεις  0%  30%  ‐  ‐ 

Μέγ.  10%  70%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

VOLATILITY WORLD 

Εκτιμήσεις  0%  30%  ‐  ‐ 

Μέγ.  10%  70%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης 
Διαχ. μετρητών, Βελτ. εσόδων, Προσθ. 

εισόδημα 
‐  ‐ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ 

PROTECT 90 

Εκτιμήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Μέγ.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Συχνότητα   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  ‐  ‐  ‐ 

ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΔΙΑΘΕΣΊΜΩΝ 

CASH EUR 

Εκτιμήσεις  5%  5%  ‐  ‐ 

Μέγ.  10%  70%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών  ‐  ‐ 

CASH USD 

Εκτιμήσεις  5%  15%  ‐  ‐ 

Μέγ.  10%  70%  ‐  ‐ 

Συχνότητα   Προσωρινά  Συνεχής  ‐  ‐ 

Σκοπός χρήσης  Διαχ. μετρητών  ‐  ‐ 
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ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΜΕΤΟΧΏΝ 
Σε κάθε υποκεφάλαιο, η SICAV μπορεί να δημιουργήσει και να εκδίδει κατηγορίες μετοχών με διάφορα χαρακτηριστικά και απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τους επενδυτές. Κάθε κατηγορία μετοχών προσδιορίζεται πρώτον από έναν από τους βασικούς τίτλους των κατηγοριών μετοχών 
(περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα) και στη συνέχεια από πιθανές καταλήξεις (περιγράφονται αμέσως μετά τον πίνακα). Για παράδειγμα, η 
ονομασία «ΑΕ-MD» χαρακτηρίζει μετοχές Κατηγορίας Α που εκφράζονται σε ευρώ και αποδίδουν μηνιαίο μέρισμα. 

ΒΑΣΙΚΟΊ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΊ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ ΜΕΤΟΧΏΝ  

Επισημαίνεται ότι όταν δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. για την απόκτηση μιας ορισμένης κατηγορίας μετοχών, η εν λόγω έγκριση 
είναι πάντα απαραίτητη για τη διανομή οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών. Για χρεώσεις συμμετοχής, ίσως να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να 
καταβάλετε ποσό μικρότερο από τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται. Απευθυνθείτε σε οικονομικό σύμβουλο. Όλες οι προμήθειες που παρουσιάζονται 
είναι άμεσες προμήθειες. Τυχόν έμμεσες προμήθειες που είναι αποδοτέες στα κεφάλαια-στόχους και είναι σχετικές για κάποιο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, 
σημειώνονται στην περιγραφή του εν λόγω υποκεφαλαίου. Οι προμήθειες απόδοσης ισχύουν στα περισσότερα υποκεφάλαια και τις κατηγορίες μετοχών. 
Για πλήρη λίστα των υποκεφαλαίων και των κατηγοριών μετοχών που είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.amundi.lu/Amundi-Funds. 

Εκτός αν ορίζεται κάτι συγκεκριμένο για κάθε υποκεφάλαιο στο ενημερωτικό φυλλάδιο, για τις κατηγορίες μετοχών που αναφέρονται παρακάτω θα 
ισχύουν οι ακόλουθοι όροι 

 
 

      Μέγιστες προμήθειες 
      Συναλλαγές επί μετοχών Ετήσιες 

Τίτλος 
κατηγο-
ρίας 

Διαθέσιμα σε 

Χρειάζεται η 
έγκριση της 
εταιρείας 

διαχείρισης; 

Ελάχιστη 
αρχική 

επένδυση 

Αγορά Εξαγορά Διαχείριση Διεκπεραίωση 

Προμήθεια 
πώλησης 

Ετήσια 
προμήθεια 
διανομή 

 
  

               

A  Όλους τους 
επενδυτές Όχι Μηδέν 5% 1,00% Μηδέν 3,00% 0,50% 

E 
Όλους τους 
επενδυτές στην 
Ιταλία* 

Όχι 25.000 EUR 4% Μηδέν Μηδέν 2,00% 0,50% 

G 
Όλους τους 
επενδυτές στην 
Ιταλία* 

Όχι Μηδέν 3% 1,00% Μηδέν 2,00% 0,50% 

B, C, T, 
U 

Όλους τους 
επενδυτές Όχι Μηδέν 

Ενδεχόμενες 
προμήθειες 
πώλησης 

1,00%** Μηδέν 2,50% 0,50% 

F  Όλοι οι επενδυτές 
στην Ιταλία* Όχι Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 4,00% 0,50% 

R 

Προορίζεται για 
διαμεσολαβητές ή 
παρόχους 
υπηρεσιών 
διαχείρισης 
ατομικών 
χαρτοφυλακίων 
που απαγορεύεται, 
από τη νομοθεσία ή 
άλλες συμβατικές 
υποχρεώσεις, να 
διατηρούν κίνητρα 

Όχι Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 0,50% 

P 

Αποκλειστικά για 
διανομείς ή 
αντιπροσώπους 
πωλήσεων που 
παρέχουν στους 
επενδυτές 
επενδυτικές 
συμβουλές έναντι 
προμήθειας και για 
την εταιρεία 
διαχείρισης (ή τους 
πράκτορές της) 
που παρέχει 
υπηρεσίες έναντι 
προμήθειας σε 
ειδική πλατφόρμα. 

Ναι 30 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 2,00% 0,50% 

H 

Κεφάλαια που 
συστάθηκαν στην 
Ιταλία από εταιρείες 
του Ομίλου Amundi 
και ιταλικά 
συνταξιοδοτικά 
ταμεία που 
συστάθηκαν ή 
υπόκεινται στη 
διαχείριση 
εταιρειών του 
Ομίλου Amundi. 

Όχι 1 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 
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I Θεσμικούς 
επενδυτές Όχι 5 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,50% 0,40% 

J Θεσμικούς 
επενδυτές Όχι 25 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

M 

Για διανομή στην 
Ιταλία σε 
εντολοδόχους και 
θεσμικούς 
επενδυτές * 

Όχι 100.000 EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

O 

Αποκλειστικά για 
επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια που 
υπόκεινται στη 
διαχείριση 
εταιρειών του 
Ομίλου Amundi ή 
διανέμονται από 
αυτές. 

Όχι Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

OR 

Αποκλειστικά για 
επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια που 
συστάθηκαν στη 
Γαλλία και η 
διαχείριση ή η 
διανομή τους 
αναλαμβάνεται από 
εταιρείες του 
Ομίλου Amundi. 

Όχι Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

SE Θεσμικούς 
επενδυτές Ναι 10 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

X Θεσμικούς 
επενδυτές Όχι 25 εκατ. EUR Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

Z 

Αποκλειστικά για 
αμοιβαία κεφάλαια 
(εκτός επιμέρους 
αμοιβαίων 
κεφαλαίων και 
αμοιβαίων 
κεφαλαίων με έδρα 
την Ιταλία) υπό τη 
διαχείριση εταιρείας 
του Ομίλου 
Amundi. 

Όχι Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 1,00% 0,40% 

 
* Η κατηγορία M ήταν διαθέσιμη σε όλους τους θεσμικούς επενδυτές για μετόχους που είχαν προβεί σε επένδυση έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι 
Κατηγορίες Ε, F και G ήταν διαθέσιμες σε όλους τους επενδυτές για μετόχους που έχουν επενδύσει έως την πρώτη ημέρα του τρέχοντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
** Ισχύει για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία μπορεί να γίνει χρέωση CDSC. 
 

Για τον σκοπό της ελάχιστης αρχικής επένδυσης (εκτός των Κατηγοριών E/E2), αθροίζουμε τις συνολικές επενδύσεις ενός δεδομένου επενδυτή (ή 
ομάδας νομικών προσώπων που ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία) σε όλη την έκταση της SICAV (όλες οι κατηγορίες μετοχών και όλα τα 
υποκεφάλαια). Τα ελάχιστα όρια ισχύουν σε ευρώ ή σε ισοδύναμο ποσό άλλου νομίσματος. 

Η αγορά οποιασδήποτε μετοχής κατηγορίας I ή I2 από επενδυτές με έδρα την Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων με ιταλική μητρική εταιρεία) 
υπόκειται στην παραλαβή ικανοποιητικής επιβεβαίωσης από την εταιρεία διαχείρισης ή τους πράκτορες της ότι τα μερίδια που αγοράζονται δεν θα 
συνιστούν υποκείμενη επένδυση για προϊόν που θα διατεθεί τελικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ιταλία. 

Οι μετατροπές υπόκεινται σε μέγιστη προμήθεια 1%. Οι κατηγορίες H, M και M2 δεν υπόκεινται σε προμήθειες μεταφοράς. 

Οι κατηγορίες μετοχών SE και SE2 υπόκεινται στις προμήθειες που συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης και των σχετικών επενδυτών, και 
δεν θα υπερβαίνουν τις προμήθειες διαχείρισης ή/και απόδοσης που ορίζονται για τις μετοχές της κατηγορίας I2 του σχετικού υποκεφαλαίου.  
 
Οι μονάδες I, I2, J, J2, X, P, P2, H, SE είναι διαθέσιμες σε επενδυτές που πραγματοποιούν αρχικές ελάχιστες επενδύσεις, είτε άμεσα είτε μέσω 
εκπροσώπου. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εφαρμόζονται πρόσθετες απαιτήσεις. Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να άρει την απαίτηση ελάχιστης 
επένδυσης σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες μονάδων. 
 
Κατηγορία J: Οι J3 προορίζονται αποκλειστικά για παρόχους Ηνωμένου Βασιλείου ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή διαχείρισης 
επενδύσεων, ή διανομείς Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι: (i) παρέχουν στους επενδυτές επενδυτικές συμβουλές και δραστηριότητες έναντι προμήθειας 
και (ii) δεν λαμβάνουν άλλη προμήθεια, έκπτωση ή πληρωμή από το σχετικό υποκεφάλαιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης για τις εν λόγω υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις μέγιστες προμήθειες, τις προμήθειες απόδοσης και τους λοιπούς περιορισμούς σχετικά με τις ανωτέρω 
κατηγορίες μετοχών, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds 
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Οι κατηγορίες μετοχών που ήταν διαθέσιμες μέχρι την 1η Ιουνίου 2019 παρουσιάζονται παρακάτω και μετονομάστηκαν όπως υποδεικνύεται στη 
δεύτερη στήλη 

       Μέγιστες προμήθειες 
       Συναλλαγές επί μετοχών Ετήσιες 

Τίτλος 
κατηγο-
ρίας 

Τίτλος 
κατηγορίας 

(από 1η 
Ιουνίου 2019)  

Διαθέσιμα σε 
Χρειάζε-

ται 
έγκριση 
Δ.Σ.; 

Ελάχιστη 
αρχική 

επένδυση2 
Αγορά1 Μετα-

φορά Εξαγορά Διαχείριση Διοίκηση Διανομή 

                      
A Q-A Όλους τους επενδυτές Όχι3 Μηδέν 4,50% 3,00%

4 Μηδέν 2,00% 0,50% Μηδέν 

  Q-D Μόνο υφιστάμενους 
 πελάτες Όχι Μηδέν  3,00% 3,00% Μηδέν 1,50% 0,20%  1,00% 

F Q-F 
Πελάτες 
εξουσιοδοτημένων 
διανομέων 

Όχι Μηδέν Μηδέν 1,00% Μηδέν 2,20% 0,50% 1,00% 

H Q-H 
Πελάτες 
εξουσιοδοτημένων 
διανομέων 

Ναι Μηδέν 1,00% 1,00% Μηδέν 1,80% 0,40% Μηδέν 

I Q-I Θεσμικούς επενδυτές Όχι3 500.000 
USD 2,50% 1,00% Μηδέν 1,00% 0,40% Μηδέν 

J Q-J Θεσμικούς επενδυτές Όχι 25 εκατ. 
EUR Μηδέν 1,00% Μηδέν 1,00% 0,40% Μηδέν 

M - 
GPF και ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ, 
εντολοδόχους ή 
ασφαλιστικά οχήματα 
στην Ιταλία 

Ναι Μηδέν 2,50% 1,00% Μηδέν 1,00% 0,50% Μηδέν 

O, OF Q-O, Q-OF 

Θεσμικούς επενδυτές ή 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο που είναι 
υπό τη διαχείριση ή 
διανέμονται από 
εταιρεία του Ομίλου 
Amundi 

Ναι 500.000 
USD 5,00% 1,00% Μηδέν Μηδέν 0,50% Μηδέν 

OR - 

Επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια που είναι 
υπό τη διαχείριση ή 
διανέμονται από 
εταιρεία του Ομίλου 
Amundi 

Όχι Μηδέν 5,00% 1,00% Μηδέν Μηδέν 0,50% Μηδέν 

P - Ιδιωτικές τράπεζες Ναι 100.000 
USD 4,50% 1,00% Μηδέν 1,00% 0,50% Μηδέν 

R Q-R 

Προορίζεται για 
διαμεσολαβητές ή 
παρόχους υπηρεσιών 
διαχείρισης ατομικών 
χαρτοφυλακίων που 
απαγορεύεται, από τη 
νομοθεσία ή άλλες 
συμβατικές 
υποχρεώσεις, να 
διατηρούν κίνητρα  

 Όχι Μηδέν 4,50% 1,00% Μηδέν 1,00% 0,50% Μηδέν 

S G, Q-S 
Πελάτες 
εξουσιοδοτημένων 
διανομέων 

Όχι Μηδέν 3,00% 1,00% Μηδέν 2,20% 0,50% Μηδέν 

X Q-X Θεσμικούς επενδυτές Όχι 5 εκατ. USD 5,00% 1,00% Μηδέν 0,80% 0,40% Μηδέν 

Z - 
Κεφάλαια που είναι 
υπό τη διαχείριση 
εταιρείας του Ομίλου 
Amundi 

Ναι Μηδέν 5,00% 1,00% Μηδέν 1,00% 0,50% Μηδέν 

Οι κατηγορίες μετοχών που χαρακτηρίζονται ως A, I, O S και X μπορεί να δημιουργηθούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις επένδυσης, τις μέγιστες προμήθειες και τους λοιπούς περιορισμούς σχετικά με τις εν λόγω 
κατηγορίες μετοχών, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.amundi.lu/amundi-funds.  

1  Για σκοπούς ελάχιστης αρχικής επένδυσης, αθροίζουμε τις συνολικές επενδύσεις ενός δεδομένου επενδυτή (ή ομάδας νομικών προσώπων που 
ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία) σε όλη την έκταση της SICAV (όλες οι κατηγορίες μετοχών και όλα τα υποκεφάλαια). Τα ελάχιστα όρια 
ισχύουν σε USD ή σε ισοδύναμο ποσό άλλου νομίσματος. 

2  Για τα υποκεφάλαια Volatility Euro και Volatility World, μπορεί να είναι έως και 2,00% υψηλότερα εάν το Δ.Σ. αποφασίσει ότι οι νέες επενδύσεις 
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων. 

3  Στις κατηγορίες μετοχών I2 και A2, δεν απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. 
4  Για τις κατηγορίες μετοχών A4, η μεταφορά είναι δυνατή μόνο μεταξύ κατηγοριών μετοχών A4 άλλου υποκεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ 

Όπως κοινοποιήθηκε στους υφιστάμενους επενδυτές την 5η Απριλίου 2019, με ισχύ από 1η Ιουνίου 2019, ορισμένοι κάτοχοι των κατηγοριών A, F, H, 
I O, OF, R, S και X θα κατέχουν τις εν λόγω κατηγορίες μετοχών στη νέα ονομασία τους, ως Q-A, Q-F, Q-H, Q-I, Q-O, Q-OF, Q-R, Q-S και Q-X 
αντίστοιχα. Οι εν λόγω κατηγορίες μετοχών δεν θα αποτελούν πλέον αντικείμενο ενεργής προώθησης. Οι μέτοχοι του υποκεφαλαίου Global Macro 
Bonds & Currencies Low Vol δεν επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές ονομασίας και μπορούν ακόμη να ανατρέχουν στον παραπάνω πίνακα για 
όλα τα άλλα χαρακτηριστικά των κατηγοριών μετοχών τους. Όλοι οι άλλοι επενδυτές πρέπει να ανατρέξουν στον πίνακα στη σελίδα 256  για πληροφορίες 
σχετικά με τις κατηγορίες μετοχών που θα κατέχουν μετά την 1η Ιουνίου 2019. 

Από την 1η Ιουνίου 2019, οι παραπάνω κατηγορίες μετοχών δεν θα είναι διαθέσιμες για συμμετοχή από νέους επενδυτές.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΜΕΤΟΧΏΝ 
Κατά περίπτωση, μπορεί να προστεθεί μία ή περισσότερες καταλήξεις 
στις βασικές κατηγορίες μετοχών για να υποδείξουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά. 
Καταλήξεις νομισμάτων Ανήκουν στον τίτλο της κατηγορίας μετοχών 
και υποδεικνύει το κυρίαρχο νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι 
μετοχές. Ακολουθούν οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για τα 
νομίσματα. Για πληροφορίες αναφορικά με άλλες διαθέσιμες 
κατηγορίες νομισμάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
www.amundi.lu/amundi-funds. 

AUD CAD GBP CZK SGD USD 

CHF 

DKK 

EUR 

HKD 

JPY 

NZD 

PLN 

RMB*  

SEK 

TRY 

NOK 

 

* Κατά τον υπολογισμό της αξίας των κατηγοριών μετοχών RMB, θα 
χρησιμοποιείται το υπεράκτιο RMB («CNH»). Η τιμή CNH μπορεί να είναι πριμ ή 
έκπτωση στην τιμή συναλλάγματος για το παράκτιο RMB στην ηπειρωτική Κίνα 
(«CNY») και ενδέχεται να υπάρχει σημαντική διαφορά στην προσφορά και το 
άνοιγμα. Ενώ τα CNH και CNY αντιπροσωπεύουν το ίδιο νόμισμα, αποτελούν 
αντικείμενο συναλλαγής σε διαφορετικές και ξεχωριστές αγορές οι οποίες 
λειτουργούν ανεξάρτητα. Ως εκ τούτου, το SNH δεν έχει απαραίτητα την ίδια ισοτιμία 
συναλλάγματος και δεν μπορεί να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με το CNY.  
(C), (D) Αυτά τα γράμματα υποδεικνύουν εάν οι μετοχές είναι 
συσσώρευσης (C) ή διανομής (D). Αυτές οι συντομογραφίες 
εμφανίζονται σε παρενθέσεις. Βλ. ενότητα «Πολιτική μερισμάτων» 
παρακάτω. 
M, Q, S, A Για μετοχές διανομής, αυτοί οι κωδικοί χαρακτηρίζουν το 
είδος και τη συχνότητα των μερισμάτων που καταβάλλονται. Βλ. 
ενότητα «Πολιτική μερισμάτων» παρακάτω. 
DH Υποδεικνύει ότι οι μετοχές είναι αντισταθμισμένες για κίνδυνο 
διάρκειας (με σκοπό να επιτρέπουν στον διαχειριστή επενδύσεων να 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίων).  
Hgd Υποδεικνύει ότι οι μετοχές είναι αντισταθμισμένες έναντι 
συναλλαγματικού κινδύνου. Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου 
έχει στόχο να εξαλείψει πλήρως τις συνέπειες των διακυμάνσεων στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του νομίσματος της κατηγορίας μετοχών 
και της συναλλαγματικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου του εκάστοτε 
υποκεφαλαίου. Ωστόσο, στην πράξη είναι αδύνατον η αντιστάθμιση 
κινδύνων να εξαλείψει το 100% της διαφοράς, επειδή οι ταμειακές ροές του 
υποκεφαλαίου, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αγοραίες τιμές 
βρίσκονται σε συνεχή ροή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, βλ. «Περισσότερα για τα 
Παράγωγα και Αποδοτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» στη σελίδα 242. 

Αριθμός Εκτός από τις περιπτώσεις των μετοχών Α4, σημαίνει ότι οι 
μετοχές είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένους επενδυτές, 
διανομείς ή χώρες. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Εντός ενός υποκεφαλαίου, οι κατηγορίες μετόχων μπορεί να ορίζονται 
κατά καιρούς από τη SICAV ώστε να αντιστοιχούν σε (i) μια 
συγκεκριμένη πολιτική διανομής, όπως δικαίωμα ή μη για διανομές 
και/ή (ii) μια συγκεκριμένη δομή χρέωσης πωλήσεων και εξαγορών 
και/ή (iii) μια συγκεκριμένη δομή προμηθειών διαχείρισης ή παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και/ή (iv) διαφορετικές προμήθειες 
διανομής, εξυπηρέτησης μετόχων ή άλλες προμήθειες και/ή (v) το 
νόμισμα ή το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η κατηγορία μετοχής (το 
«νόμισμα τιμολόγησης») και βάσει της ισοτιμίας κατά την ίδια ημέρα 
αποτίμησης μεταξύ του εν λόγω νομίσματος ή του νομίσματος της 
μετοχής και του βασικού νομίσματος του σχετικού υποκεφαλαίου και/ή 
(vi) τη χρήση διαφορετικών τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου για την 
προστασία, στο βασικό νόμισμα του σχετικού υποκεφαλαίου, του 
ενεργητικού και των αποδόσεων που εκφράζονται στο νόμισμα 
τιμολόγησης της σχετικής κατηγορίας μετόχων έναντι 
μακροπρόθεσμων κινήσεων του νομίσματος τιμολόγησης και/ή (vii) 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες όπου πωλούνται οι μετοχές και/ή (viii) 
συγκεκριμένα κανάλια διανομής και/ή (ix) διαφορετικούς τύπους 
επενδυτών-στόχων και/ή (x) συγκεκριμένη προστασία έναντι 
ορισμένων συναλλαγματικών διακυμάνσεων και/ή (xi) κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό όπως μπορεί να καθοριστεί από την εταιρεία 
διαχείρισης κατά καιρούς σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους. 
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι κατηγορίες μετοχών σε όλα τα 
υποκεφάλαια, ενώ κάποιες κατηγορίες μετοχών (και υποκεφάλαια) 
που είναι διαθέσιμες σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμες σε κάποιες άλλες. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με τις διαθέσιμες κατηγορίες μετοχών, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα amundi.com  ή ζητήστε έναν δωρεάν κατάλογο από την 
έδρα της εταιρείας (βλ. σελίδα 266). 

Πολιτικές περί κατηγοριών μετοχών 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ονομαστικές μετοχές Αυτήν τη στιγμή εκδίδουμε μετοχές μόνο σε 
ονομαστική μορφή, γεγονός που σημαίνει ότι το όνομα του ιδιοκτήτη 

είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο των μεριδιούχων της SICAV. 
Μπορείτε να εγγράψετε τις μετοχές σας στο όνομα πολλών ιδιοκτητών 
(έως και τεσσάρων) αλλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία 
επίσημη διεύθυνση. Ο κάθε δικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού 
μπορεί να ενεργεί μεμονωμένα σχετικά με τον λογαριασμό, εκτός από 
θέματα που αφορούν δικαίωμα ψήφου. 
Τίτλος κυριότητας μετοχής  Αν και δεν το συστήνουμε, μπορείτε να 
ζητήσετε έντυπο τίτλο κυριότητας μετοχής που καταγράφει τα τις 
ονομαστικές σας μετοχές. Οι τίτλοι κυριότητας ταχυδρομούνται εντός 
14 ημερών από τη στιγμή που εγκρίνουμε το άνοιγμα του λογαριασμού 
σας και επεξεργαζόμαστε την πληρωμή σας για τις μετοχές. 
Ένα μειονέκτημα των τίτλων κυριότητας είναι ότι από τη στιγμή που 
εκδοθεί έστω κι ένας, δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να εξαγοράσετε 
κανένα από τις μετοχές σας έως ότου έχετε οπισθογραφήσει τον τίτλο 
και αυτός παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τον αντιπρόσωπο 
μεταβίβασης. Αυτό μπορεί να έχει κάποιο κόστος και να καθυστερήσει 
τη συναλλαγή σας. 
Η απώλεια ενός τίτλου κυριότητας, ανεξάρτητα από τον λόγο, 
δημιουργεί περαιτέρω κόστος και καθυστερήσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι 
κυριότητας θα σας αποστέλλονται με προσωπική σας ευθύνη, εκτός 
αν ζητήσετε (και πληρώσετε) ασφάλεια. Αναλαμβάνετε επίσης την 
ευθύνη σε περίπτωση που μας επιστρέψετε ταχυδρομικά τους 
υπογεγραμμένους τίτλους κυριότητας για εξαγορά. 
Μετοχές «στον κομιστή» Πλέον δεν εκδίδουμε μετοχές στον κομιστή, 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, όλες οι μετοχές 
στον κομιστή που υπάρχουν ακόμη, από τις 18 Φεβρουαρίου 2016 
έχουν ρευστοποιηθεί και τα κέρδη έχουν κατατεθεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) του Λουξεμβούργου. 
Όποιος έχει ακόμη στην κατοχή του τίτλους κυριότητας μετοχών στον 
κομιστή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Caisse de Consignation. Θα 
πρέπει να προσκομίσετε τους τίτλους κυριότητας των μετοχών σας 
καθώς και επαρκή πιστοποίηση ταυτότητας για να μπορέσετε να 
διεκδικήσετε κέρδη από τη ρευστοποίηση. 
Επένδυση μέσω εκπροσώπου έναντι άμεσης επένδυσης με τη 
SICAV Αν επενδύετε μέσω εταιρείας που κατέχει τις μετοχές σας στο δικό 
της όνομα (λογαριασμός εκπροσώπου), αυτή η εταιρεία έχει το νομικό 
δικαίωμα να ασκεί ορισμένα δικαιώματα που αφορούν τις μετοχές σας, 
όπως δικαιώματα ψήφου. Εάν θέλετε να διατηρήσετε όλα τα δικαιώματα 
του μετόχου, μπορείτε να επενδύσετε άμεσα με τη SICAV. Σας 
ενημερώνουμε ότι σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο λογαριασμός 
εκπροσώπου μπορεί να είναι η μοναδική διαθέσιμη επιλογή. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
Μετοχές διανομής Αυτές οι μετοχές διανέμουν ουσιαστικά όλα τα καθαρά 
έσοδα από τις επενδύσεις που εισπράττονται από το αντίστοιχο 
υποκεφάλαιο, ενώ μπορεί επίσης να διανέμουν κεφαλαιακά κέρδη 
(πραγματοποιηθέντα ή όχι) και κεφάλαιο. Όταν εξαγγέλλεται η διανομή 
ενός μερίσματος, η ΚΑΕ της αντίστοιχης κατηγορίας μειώνεται κατά το 
ποσό του μερίσματος. Η SICAV μπορεί, σε συμμόρφωση με την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των μετόχων, να αποφασίσει ότι, για κάποιες μετοχές, 
θα καταβληθούν μερίσματα από το μεικτό επενδυτικό εισόδημα. 
Οι μετοχές κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποιούν το σύνολο των κερδών 
τους ενώ οι μετοχές διανομής ενδέχεται να καταβάλλουν μερίσματα.  
Για τις μετοχές διανομής, τα μερίσματα (αν υπάρχουν) θα 
ανακοινώνονται τουλάχιστον ετησίως. Τα μερίσματα μπορούν να 
ανακοινώνονται σε κάθε άλλη στιγμή ή σε χρονοδιάγραμμα που θα 
αποφασίζεται από τη SICAV, συμπεριλαμβανομένης μηνιαίας (Μ), 
τριμηνιαίας (Q), εξαμηνιαίας (S) ή ετήσιας (Α) βάσης. Οι διανομές που 
θα πραγματοποιούνται από κάθε υποκεφάλαιο καθορίζονται από τη 
SICAV. Μετοχές με κατάληξη που αρχίζει με MT, QT, ST ή AT 
προαναγγέλλουν ένα επιδιωκόμενο ποσό μερίσματος και 
προγραμματίζουν τις πληρωμές των μερισμάτων τους ανά μήνα (M), 
τρίμηνο (Q), εξάμηνο (S) ή έτος (Α).  
Το μέρισμα-στόχος είναι ένα ποσό που το υποκεφάλαιο στοχεύει να 
καταβάλει, αλλά δεν το εγγυάται. Τα μερίσματα-στόχοι μπορεί να 
δηλώνονται ως ποσό σε συγκεκριμένο νόμισμα ή ως ποσοστό της 
ΝAV. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιδιωκόμενο 
ποσό μερίσματος, ένα υποκεφάλαιο μπορεί να καταλήξει να πληρώσει 
περισσότερα απ' όσα κέρδισε τελικά σε μερίσματα, γεγονός που 
σημαίνει ότι στην πραγματικότητα παίρνετε πίσω ένα μέρος του 
κεφαλαίου σας με τη μορφή μερίσματος. 
Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, το χρονοδιάγραμμα και 
τους στόχους μερισμάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση amundi.com  
(ή, για επενδυτές στην Ιταλία, τη διεύθυνση amundi.com/ita).  
Τα μερίσματα επί μετοχών διανομής καταβάλλονται σύμφωνα με τα 
στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που έχουμε στο αρχείο μας για 
τον λογαριασμό σας. Για κάθε κατηγορία μετοχών, τα μερίσματα 
καταβάλλονται στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Μπορείτε να 
ζητήσετε τη μετατροπή των μερισμάτων σας σε διαφορετικό νόμισμα. 
Εάν το νόμισμα είναι κάποιο από αυτά που χρησιμοποιεί το 
υποκεφάλαιο, συνήθως δεν υπάρχει χρέωση για τη μετατροπή 
συναλλάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, συνήθως υπάρχει μια 
χρέωση για μετατροπή συναλλάγματος. Επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο μεταβίβασης για τους όρους και τις προμήθειες και για 
να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία (βλ. σελίδα 272). 
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Τα ανείσπρακτα μερίσματα θα επιστρέφονται στο υποκεφάλαιο μετά 
την πάροδο πέντε ετών. Τα μερίσματα καταβάλλονται μόνο για μετοχές 
που τηρούνται κατά την ημερομηνία απογραφής. 
Κανένα υποκεφάλαιο δεν θα καταβάλει μέρισμα εάν το ενεργητικό της 
SICAV είναι κάτω των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, ή εάν η 
πληρωμή του μερίσματος θα οδηγούσε σε ανάλογη κατάσταση. 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Ένα υποκεφάλαιο μπορεί να εκδίδει κλασματικές μετοχές σε ποσοστό 
μόλις ενός χιλιοστού της μετοχής (τρία δεκαδικά ψηφία). Οι 
κλασματικές μετοχές εισπράττουν κατ' αναλογία το ποσό των 
μερισμάτων, επανεπενδύσεων και εσόδων από ρευστοποίηση. 
Οι μετοχές δεν παρέχουν δικαιώματα προτίμησης. Κανένα 
υποκεφάλαιο δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους μετόχους του 
ειδικά δικαιώματα ή όρους για την αγορά νέας μετοχής. 

Αγορά, μεταφορά, εξαγορά και μεταβίβαση 
μετοχών 
Οι οδηγίες αυτής της ενότητας προορίζονται γενικά για οικονομικούς 
μεσάζοντες και για επενδυτές που συναλλάσσονται απευθείας με τη 
SICAV. Εάν επενδύετε μέσω οικονομικού συμβούλου ή άλλου 
μεσάζοντα, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, αλλά σας 
συνιστούμε γενικά να δίνετε όλες τις εντολές συναλλαγών μέσω του 
εκπροσώπου σας εκτός εάν υπάρχει λόγος να μην το κάνετε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 
Τοποθέτηση εντολών  Μπορείτε να δώσετε εντολή για αγορά, 
μεταφορά ή εξαγορά (επαναπώληση στη SICAV) μετοχών ανά πάσα 
στιγμή μέσω εγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, φαξ ή επιστολής σε 
διανομέα ή στον αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). Τα 
αιτήματα μέσω φαξ είναι από τη φύση τους επιρρεπή σε σφάλματα 
κατά τη διαβίβαση, και δεν φέρουμε ευθύνη για εντολές μέσω φαξ που 
δεν λαμβάνονται, είναι δυσανάγνωστες ή αλλοιώνονται κατά τη 
διαβίβασή τους. 
Όπως προαναφέρθηκε, εάν εξαγοράζετε ή μεταφέρετε μετοχές για τις 
οποίες έχουν εκδοθεί τίτλοι κυριότητας, δεν μπορούμε να 
επεξεργαστούμε το αίτημά σας έως ότου παραλάβουμε τους τίτλους 
κυριότητάς σας. 
Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και τις οδηγίες για το κεφάλαιο, την 
κατηγορία μετοχής, τον λογαριασμό, και το μέγεθος και τύπο της 
συναλλαγής (αγορά, μεταφορά ή εξαγορά). Πρέπει να δηλώνετε την 
αξία του αιτήματος ως ποσό σε νόμισμα ή ως ποσοστό της μετοχής. 
Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα που λαμβάνονται όταν αναστέλλονται οι 
συναλλαγές στις μετοχές του υποκεφαλαίου θα ακυρώνονται. 
Για κάθε συναλλαγή, θα αποστέλλεται ειδοποίηση επιβεβαίωσης στον 
εγγεγραμμένο κάτοχο του λογαριασμού. Αυτές οι ειδοποιήσεις θα 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με το τι ποσοστό της τιμής της 
μετοχής αντιπροσωπεύει εισόδημα, κεφαλαιακό κέρδος ή επιστροφή 
κεφαλαίου. 
Χρονικά όρια και χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας Κάθε αίτηση για 
αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μετοχών πρέπει να λαμβάνεται από τον 
πράκτορα μητρώου και μεταβίβασης (για λογαριασμό της εταιρείας 
διαχείρισης από τους πράκτορες [αν υπάρχουν] ή απευθείας από τον 
επενδυτή), πριν από το χρονικό όριο που εμφανίζεται στην ενότητα 
«υποκεφάλαια» του σχετικού υποκεφαλαίου. Τυχόν εντολές που δεν 
θεωρείται ότι παραλήφθηκαν εντός του χρονικού ορίου θα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία την επόμενη ημέρα αποτίμησης του 
σχετικού υποκεφαλαίου. 
Αν επενδύετε μέσω πράκτορα και με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των μετόχων, μπορεί να ισχύουν διαφορετικά χρονικά 
όρια ή ημέρες αν ο πράκτορας εργάζεται κανονικά την εν λόγω ημέρα, 
τα οποία ενδέχεται να υπερισχύουν των χρονικών ορίων που δίνονται 
στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο. Εντούτοις, οι αιτήσεις πρέπει να 
παραλαμβάνονται από τους πράκτορες εντός του χρονικού ορίου. Η 
εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αποδεχτεί μια αίτηση αγοράς, εξαγοράς 
ή μετατροπής μετά τη παρέλευση του χρονικού ορίου, αλλά μόνο αν  
 ο διανομέας ή/και οι εξουσιοδοτημένοι πράκτορες του παραλάβουν 

την αίτηση εντός του χρονικού ορίου 
 η αποδοχή του αιτήματος δεν επηρεάζει τους άλλους μετόχους, και 
 υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των μετόχων 

Η καταβολή της τιμής συναλλαγής θα πραγματοποιείται στο νόμισμα 
τιμολόγησης ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα αποδεκτό από την 
εταιρεία διαχείρισης. Κάθε κόστος μετατροπής του νομίσματος καθώς 
και άλλα έξοδα που πραγματοποιούνται επί εμβασμάτων θα 
χρεώνονται στον μέτοχο. 
Οι εντολές για το υποκεφάλαιο Equity MENA δεν γίνονται αποδεκτές για 
επεξεργασία τις Πέμπτες. Η κατηγορία OR των Sustainable Top 
European Players και Euroland Equity θα εκκαθαρίζονται σε Η+1, η 
κατηγορία J2 και η κατηγορία Z του Cash USD θα εκκαθαρίζονται σε Η. 
Η κατηγορία Q-XU του υποκεφαλαίου Cash USD και η κατηγορία Q-XE 
του υποκεφαλαίου Cash EUR θα εκκαθαρίζονται σε Η+1. Οι κανόνες για 
την επεξεργασία αιτημάτων που περιγράφονται στο παρόν ενημερωτικό 

δελτίο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ημερομηνία και 
την ΚΑΕ που ισχύουν για την εκτέλεση κάθε εντολής, θα υπερισχύουν 
έναντι κάθε άλλης γραπτής ή προφορικής ανακοίνωσης. Κανονικά θα 
αποστέλλεται μια ειδοποίηση επιβεβαίωσης.  
Τιμολόγηση Οι μετοχές τιμολογούνται στην ΚΑΕ της αντίστοιχης 
κατηγορίας μετοχών κατά τη σχετική ημέρα συναλλαγής και 
εκφράζονται στο νόμισμα της συγκεκριμένης κατηγορίας μετοχών. Δεν 
είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την τιμή μιας μετοχής εκ των προτέρων. 
Μετατροπές συναλλάγματος Αποδεχόμαστε και κάνουμε πληρωμές 
στα περισσότερα δωρεάν μετατρέψιμα νομίσματα. Εάν το νόμισμα 
που ζητάτε είναι κάποιο από αυτά που δέχεται το υποκεφάλαιο, 
συνήθως δεν υπάρχει χρέωση για τη μετατροπή συναλλάγματος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, συνήθως χρεώνεστε με το ισχύον κόστος 
μετατροπής συναλλάγματος, ενώ μπορεί επίσης να υπάρξει κάποια 
καθυστέρηση στην επένδυσή σας ή στην είσπραξη των εσόδων από 
την εξαγορά. Ο αντιπρόσωπος μεταβίβασης μετατρέπει συνάλλαγμα 
στις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την επεξεργασία της μετατροπής. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μεταβίβασης (σελίδα 272) πριν 
υποβάλετε αίτημα για συναλλαγή σε νόμισμα διαφορετικό από το 
νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως σας 
ζητηθεί να μεταβιβάσετε την πληρωμή νωρίτερα από το κανονικό. 
Προμήθειες Κάθε αγορά, μεταφορά ή εξαγορά μπορεί να 
περιλαμβάνει προμήθειες. Για το ανώτατο όριο προμήθειας που 
χρεώνεται από κάθε βασική κατηγορία μετοχών, βλ. σελίδα 256. Για να 
μάθετε την πραγματική προμήθεια για κάποια αγορά, μεταφορά ή 
εξαγορά, απευθυνθείτε στον οικονομικό σας σύμβουλο ή τον 
αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). Τρίτοι που μπορεί να 
εμπλέκονται στη συναλλαγή, για παράδειγμα τράπεζες, οικονομικοί 
μεσάζοντες ή αντιπρόσωποι πληρωμών, μπορεί να χρεώνουν 
ξεχωριστές προμήθειες. Κάποιες συναλλαγές μπορεί να ενέχουν 
φορολογικές υποχρεώσεις. Έχετε την ευθύνη για όλα τα έξοδα και τους 
φόρους που σχετίζονται με κάθε εντολή που δίνετε. 
Αλλαγές στα στοιχεία του λογαριασμού Πρέπει να μας ενημερώνετε 
εγκαίρως για αλλαγές στα προσωπικά ή στα τραπεζικά σας στοιχεία. 
Θα σας ζητήσουμε επαρκή αποδεικτικά γνησιότητας για κάθε αίτημα 
αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού που σχετίζεται με την επένδυσή σας 
στο υποκεφάλαιο. 

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Βλ. επίσης «Πληροφορίες που ισχύουν για όλες τις συναλλαγές 
με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις» παραπάνω 
Για να πραγματοποιήσετε μια αρχική επένδυση, πρέπει να υποβάλετε 
μια συμπληρωμένη αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά για το άνοιγμα 
λογαριασμού (όπως φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες για 
σκοπούς καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος) σε κάποιον διανομέα 
ή στον αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). Εάν υποβάλετε το 
αίτημά σας μέσω φαξ, πρέπει να στείλετε αντίγραφο του αιτήματος 
ταχυδρομικά στον αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). Μόλις 
ανοιχτεί ο λογαριασμός, μπορείτε να δίνετε επιπλέον εντολές μέσω 
φαξ ή ταχυδρομικά. 
Επισημαίνεται ότι κάθε εντολή που φτάνει πριν εγκριθεί πλήρως και 
ανοιχτεί ο λογαριασμός σας θα παραμένει σε αδράνεια έως ότου 
καταστεί λειτουργικός ο λογαριασμός. 
Εάν δεν λάβουμε το πλήρες ποσό για τις μετοχές σας εντός του χρόνου 
που υποδεικνύεται παραπάνω για τον διακανονισμό, μπορούμε να 
εξαγοράσουμε τις μετοχές σας, να ακυρώσουμε την έκδοσή τους και 
να σας επιστρέψουμε το ποσό της πληρωμής, μείον τυχόν επενδυτική 
ζημία και συναφή έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την ακύρωση 
των εκδοθέντων μετοχών. 
Για τη βέλτιστη επεξεργασία των επενδύσεων, μπορείτε να στέλνετε τα 
χρήματα μέσω τραπεζικής μεταφοράς στο νόμισμα των μετοχών που 
θέλετε να αγοράσετε. 
Πολυετή επενδυτικά πλάνα Ορισμένοι διανομείς, κατόπιν έγκρισης 
του Δ.Σ., μπορούν να προσφέρουν πλάνα στα οποία ένας επενδυτής 
δεσμεύεται να επενδύσει ένα ποσό σε ένα ή περισσότερα 
υποκεφάλαια για μια καθορισμένη περίοδο. Σε αντάλλαγμα, ο 
επενδυτής μπορεί να πληρώσει χαμηλότερη προμήθεια αγοράς από 
αυτήν που θα ίσχυε εάν οι ίδιες επενδύσεις είχαν πραγματοποιηθεί 
εκτός επενδυτικού πλάνου. 
Ο διανομέας που διαχειρίζεται το πλάνο μπορεί να χρεώσει 
προμήθειες για το πλάνο. Ωστόσο, το συνολικό ποσό αυτών των 
προμηθειών που πληρώνουν οι επενδυτές για όσο διάστημα είναι 
εγγεγραμμένοι στο πλάνο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο του 
ποσού που επενδύουν κατά τον πρώτο χρόνο της παραμονής τους 
στο πλάνο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε πλάνου περιγράφονται 
σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (το οποίο πρέπει να συνοδεύεται, ή να 
αναφέρει πώς μπορείτε να αποκτήσετε το παρόν ενημερωτικό δελτίο). 
Για να μάθετε ποιοι διανομείς προσφέρουν επενδυτικά πλάνα αυτή την 
περίοδο, και σε ποιες δικαιοδοσίες, επικοινωνήστε με τη SICAV (βλ. 
σελίδα 266). 
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Ενδεχόμενες προμήθειες πώλησης (CDSC) Σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
μετοχών, επιβάλλεται ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης επί μετοχών που 
εξαγοράζονται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την 
αγορά τους. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πώς υπολογίζεται το ποσοστό για 
κάθε κατηγορία μετοχών που επιβάλλει αυτή τη χρέωση. 

Κατηγορία 
μετοχών 

CDSC 

Κατηγορία Β Κατά μέγιστο 4% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί 
εντός του πρώτου έτους μετά την αγορά, 3% αν η 
εξαγορά πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου 
έτους, 2% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί εντός του 
τρίτου έτους και 1% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί 
εντός του τέταρτου έτους 

Κατηγορία C Κατά μέγιστο 1% κατά το πρώτο έτος της 
επένδυσης, μηδενική μετά - 

Κατηγορία Τ Κατά μέγιστο 2% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί 
εντός του πρώτου έτους και 1 % αν η εξαγορά 
πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου έτους 

Κατηγορία U Κατά μέγιστο 3% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί 
εντός του πρώτου έτους μετά την αγορά, 2% αν η 
εξαγορά πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου έτους 
και 1% αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί εντός του 
τρίτου έτους 

 
Οι μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι για τους σκοπούς καθορισμού 
του αριθμού των ετών που διακρατούνται οι μετοχές: 
(α) θα χρησιμοποιείται η επέτειος της ημερομηνίας εγγραφής. 
(β) οι μετοχές με τη μεγαλύτερη περίοδο διακράτησης θα 

εξαγοράζονται πρώτες. 
(γ) οι μετοχές που παραλαμβάνει ένας μέτοχος στο πλαίσιο μιας 

μετατροπής θα διατηρούν τις περιόδους διακράτησης που 
αντιστοιχούν στις περιόδους διακράτησης των μετοχών που 
μετατράπηκαν. 

(δ) όταν ένας μέτοχος μετατρέπει μετοχές στις οποίες εγγράφηκε σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε μετοχές άλλου υποκεφαλαίου, 
ο πράκτορας μητρώου και μεταβίβασης θα μετατρέπει τις μετοχές 
με τη μεγαλύτερη περίοδο διακράτησης. 

Οι μετοχές που αποκτώνται μέσω επανεπένδυσης μερισμάτων ή 
διανομών θα απαλλάσσονται από την ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης με τον ίδιο τρόπο που η ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης 
δεν θα επιβάλλεται σε εξαγορές μετοχών της κατηγορίας B, C, T και U 
όταν αυτές πραγματοποιούνται λόγω θανάτου ή αναπηρίας ενός ή 
όλων των μετόχων (στην περίπτωση κοινής συμμετοχής). 

Το ποσό τυχόν ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης βασίζεται στην 
τρέχουσα αγοραία αξία και την τιμή αγοράς των μετοχών που 
εξαγοράζονται, όποια είναι χαμηλότερη. Για παράδειγμα, όταν μια 
μετοχή που ανατιμήθηκε εξαγοραστεί κατά τη διάρκεια επιβολής της 
ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης, η ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης θα επιβάλλεται μόνο στην αρχική τιμή αγοράς της. 

Κατά τον καθορισμό του κατά πόσο οφείλεται ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης επί κάποιας εξαγοράς, το υποκεφάλαιο θα εξαγοράζει 
πρώτα τις μετοχές εκείνες που δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη 
προμήθεια πώλησης και κατόπιν τις μετοχές με τη μεγαλύτερη περίοδο 
διακράτησης κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής της ενδεχόμενης 
προμήθειας πώλησης. Τυχόν οφειλόμενη ενδεχόμενη προμήθεια 
πώλησης θα παρακρατείται από την εταιρεία διαχείρισης, η οποία είναι 
η δικαιούχος της εν λόγω ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης. 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Βλ. επίσης «Πληροφορίες που ισχύουν για όλες τις συναλλαγές με 
εξαίρεση τις μεταβιβάσεις» παραπάνω 
Μπορείτε να μετατρέψετε μετοχές των περισσότερων υποκεφαλαίων 
και κατηγοριών σε μετοχές ορισμένων άλλων υποκεφαλαίων και 
κατηγοριών. Για να βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά είναι επιτρεπτή, 
ανατρέξτε στη σελίδα 256 ή απευθυνθείτε σε κάποιον διανομέα ή στον 
αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). 
Όλες οι μετατροπές, εκτός εάν επιτρέπεται άλλως από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 πρέπει να πληροίτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
κατηγορία μετοχών για την οποία έχετε ζητήσει τη μεταφορά 

 μπορείτε να κάνετε μεταφορά μόνο σε υποκεφάλαια και 
κατηγορίες μετοχών που είναι διαθέσιμες στη χώρα διαμονής σας 

 η μεταφορά δεν πρέπει να παραβιάζει συγκεκριμένους 
περιορισμούς κανενός από τα δύο εμπλεκόμενα υποκεφάλαια 
(όπως αναφέρονται στην ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων») 

 Η κατηγορία μετοχών CDSC μπορεί να μετατραπεί μόνο στην ίδια 
κατηγορία μετοχών CDSC άλλου υποκεφαλαίου. 

 Η κατηγορία μετοχών Ε, Ε2, ΣΤ, Ζ2, Ζ ή Ζ2 μπορεί να μετατραπεί 
μόνο στον ίδιο τίτλο κατηγορίας μετοχών. 

 Είναι δυνατή η μετατροπή μόνο εντός και εκτός ενός 
υποκεφαλαίου της ίδιας ομάδας (A, B ή C), όπως υποδεικνύεται 
στην ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων».  

Επεξεργαζόμαστε όλες τις μεταφορές μετοχών συγκρίνοντας την αξία 
της καθεμίας, χρησιμοποιώντας τις ΚΑΕ των δύο επενδύσεων (και, 
κατά περίπτωση, συναλλαγματικές ισοτιμίες) που ισχύουν τη στιγμή 
που επεξεργαζόμαστε τη μεταφορά. 
Κατά τη μετατροπή σε άλλη κατηγορία μετοχών με υψηλότερη 
προμήθεια πώλησης, η διαφορά μεταξύ των δύο προμηθειών 
πώλησης θα αφαιρεθεί από το ποσό που μετατρέπεται. 
 
Από τη στιγμή που υποβάλετε αίτημα για μετατροπή μετοχών, 
μπορείτε να το ανακαλέσετε μόνο εάν υπάρχει αναστολή 
διαπραγμάτευσης μετοχών για το αντίστοιχο υποκεφάλαιο. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
Οι συμμετοχές σε μετοχές της κατηγορίας B, T και U θα μετατρέπονται 
αυτόματα, χωρίς καμία προμήθεια, σε μετοχές της κατηγορίας Α σε 
μηνιαία βάση μετά τη λήξη της περιόδου επιβολής της ενδεχόμενης 
προμήθειας πώλησης που ισχύει για τις σχετικές μετοχές. Η αυτόματη 
μετατροπή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και οι μέτοχοι θα πρέπει 
να σημειώσουν ότι, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο εκκρεμές αίτημα 
εξαγοράς ή μετατροπής αναφορικά με οποιαδήποτε από τις μετοχές προς 
μετατροπή, η μετατροπή των υπόλοιπων μετοχών σε μετοχές της 
κατηγορίας Α θα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα. Σε ορισμένες 
δικαιοδοσίες, η μετατροπή μπορεί να επιφέρει φορολογική υποχρέωση 
για τους επενδυτές. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους 
φοροτεχνικούς τους σχετικά με τη θέση τους. 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Βλ. επίσης «Πληροφορίες που ισχύουν για όλες τις συναλλαγές με 
εξαίρεση τις μεταβιβάσεις» παραπάνω 
Όταν εξαγοράζετε μετοχές, θα σας στέλνουμε την πληρωμή (στο 
βασικό νόμισμα της κατηγορίας των μετοχών) κατά την ημέρα 
εκκαθάρισης που υποδεικνύεται στην ενότητα «Χρονικά όρια και 
χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας» στην προηγούμενη σελίδα. Για να 
ζητήσετε την καταβολή του ποσού της εξαγοράς σε διαφορετικό 
νόμισμα, απευθυνθείτε σε κάποιον διανομέα ή στον αντιπρόσωπο 
μεταβίβασης πριν υποβάλετε το αίτημά σας (βλ. σελίδα 272). 
Θα καταβάλουμε τα έσοδα από την εξαγορά μόνο στους μετόχους που 
προσδιορίζονται στο μητρώο των μετόχων. Τα έσοδα καταβάλλονται 
σύμφωνα με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που έχουμε στο 
αρχείο μας για τον λογαριασμό σας. Η SICAV δεν καταβάλλει τόκους 
στα έσοδα από την εξαγορά, των οποίων η μεταβίβαση ή είσπραξη 
καθυστερεί για λόγους που δεν σχετίζονται με αυτή. 
Από τη στιγμή που υποβάλετε αίτημα εξαγοράς μεριδίων, μπορείτε να 
το ανακαλέσετε μόνο εάν υπάρχει αναστολή διαπραγμάτευσης 
μεριδίων για το αντίστοιχο υποκεφάλαιο. 
Επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλουμε έσοδα από εξαγορά έως ότου 
έχουμε μας έχετε στείλει όλα τα δικαιολογητικά του επενδυτή που 
μπορεί να θεωρήσουμε αναγκαία. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Μια εναλλακτική λύση αντί της μεταφοράς ή της εξαγοράς, είναι η 
μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των μετοχών σας σε άλλον επενδυτή μέσω 
του αντιπρόσωπο μεταβίβασης (βλ. σελίδα 272). 
Επισημαίνεται ότι όλες οι μεταβιβάσεις υπόκεινται σε ισχύουσες 
προϋποθέσεις και περιορισμούς ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, οι 
θεσμικές μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε μη θεσμικούς 
επενδυτές, ενώ κανενός τύπου μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε 
επενδυτή από τις ΗΠΑ. Εάν πραγματοποιηθεί μεταβίβαση σε ιδιοκτήτη 
που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, το Δ.Σ. ή θα ακυρώσει τη 
μεταβίβαση, ή θα απαιτήσει νέα μεταβίβαση σε ιδιοκτήτη που πληροί 
τις προϋποθέσεις, ή θα ρευστοποιήσει εξαναγκαστικά τις μετοχές. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να 
εισαγάγει τις μετοχές σε χρηματιστήριο σύμφωνα με μια αίτηση που 
υποβάλλεται από την SICAV. Με την 
επιφύλαξη ότι η αίτηση θα υποβληθεί για εισαγωγή ορισμένων 
κατηγοριών μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ο 
πλήρης κατάλογος αυτών των εισηγμένων κατηγοριών διατίθεται στην 
επίσημη έδρα της SICAV. 

Πώς υπολογίζεται η NAV 
Χρονοδιάγραμμα και τύπος  
Η ΚΑΕ κάθε υποκεφαλαίου και κατηγορίας μετοχών υπολογίζεται για 
κάθε εργάσιμη ημέρα («ημέρα αποτίμησης») και δημοσιεύεται{*} την 
ίδια εκείνη ημέρα. Ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της ΚΑΕ ανά μετοχή για κάθε κατηγορία μετοχών ενός 
υποκεφαλαίου: 

ενεργητικό  παθητικό  ανά Κατηγορία Κατηγορία
αριθμός κυκλοφορούντων Μετοχών μιας Κατηγορίας

 ΚΑΕ 
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Θα προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι 
χρεώσεις και οι προμήθειες που αποδίδονται σε κάθε υποκεφάλαιο και 
κατηγορία μετοχών, καθώς και το δεδουλευμένο εισόδημα επί των 
επενδύσεων 

Η καθαρή αξία ενεργητικού συνήθως υπολογίζεται με αναφορά στην 
αξία του υποκείμενου ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας εντός του 
σχετικού υποκεφαλαίου κατά την εκάστοτε ημέρα αποτίμησης.  
Κάθε ΚΑΕ εκφράζεται στο αντίστοιχο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών 
(και, για κάποιες κατηγορίες μετοχών, και σε άλλα νομίσματα) και 
υπολογίζεται με τουλάχιστον δύο (2) δεκαδικά ψηφία, εκτός από τα 
υποκεφάλαια ΑΚΧΑ, των οποίων η ΚΑΕ στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω στην πλησιέστερη μονάδα βάσης. Όλες οι ΚΑΕ των οποίων η 
τιμολόγηση περιλαμβάνει μετατροπή νομίσματος υποκείμενης ΚΑΕ 
υπολογίζονται με βάση την ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή του 
υπολογισμού της ΚΑΕ. 
{*}Μόνο για κάποια υποκεφάλαια.  
 
Όσον αφορά τα ακόλουθα υποκεφάλαια, δεν θα υπολογίζονται ΚΑΕ 
κατά τις ημέρες αργίας στα κύρια χρηματιστήρια των παρακάτω 
χωρών:  

Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Διακοπές στο κύριο 
χρηματιστήριο σε: 

Equity MENA Λουξεμβούργο ή χώρες 
ΜΕΝΑ  

Global Total Return Bond 
Target Coupon 
Protect 90 
Montpensier Great European 
Models SRI 
Impact Green Bonds 

Λουξεμβούργο ή Γαλλία 

European Equity Green Impact 
Montpensier M Climate 
Solutions 

Λουξεμβούργο, Γαλλία ή ΗΒ 
Λουξεμβούργο, Γαλλία ή ΗΠΑ 

Global Equity Conservative 
Global Equity Dynamic Multi 
Factors 
Pioneer US Equity Dividend 
Growth 
Pioneer US Equity ESG 
Improvers 
Pioneer US Equity 
Fundamental Growth 
Pioneer US Equity Mid Cap * 
Pioneer US Equity Research 
Pioneer US Equity Research 
Value 
US Pioneer Fund 
 

Λουξεμβούργο ή ΗΠΑ 

Equity Japan Target 
Japan Equity Engagement 
Japan Equity Value 

Λουξεμβούργο ή Ιαπωνία 

Μετοχές Κίνας Κατηγορίας A 
China Equity 
China RMB Aggregate Bond 

Λουξεμβούργο, Χονγκ Κονγκ 
ή Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας** 

Russian Equity Λουξεμβούργο ή Ρωσία 

SBI FM India Equity Λουξεμβούργο ή Ινδία 

* Με ισχύ από την 8η Ιουνίου 2022: 

Οι εντολές που λαμβάνονται ημέρα που προηγείται μιας ημέρας κατά 
την οποία η ΚΑΕ δεν υπολογίζεται, θα εκτελούνται στην αμέσως 
επόμενη διαθέσιμη ΚΑΕ. 
Αναπροσαρμογή τιμολόγησης Κατά τις ημέρες αποτίμησης, όταν το 
Δ.Σ. θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών ενός υποκεφαλαίου 
θα απαιτεί σημαντικές αγορές ή πωλήσεις επενδύσεων του 
χαρτοφυλακίου, μπορεί να αναπροσαρμόσει την ΚΑΕ του 
υποκεφαλαίου για να αντανακλά καλύτερα τις πραγματικές τιμές των 
υποκείμενων συναλλαγών, με βάση τα εκτιμώμενα spread, το κόστος, 
και άλλα ζητήματα αγοράς και διαπραγμάτευσης. Γενικά, η ΚΑΕ θα 
αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για 
αγορά μετοχών υποκεφαλαίου και προς τα κάτω όταν υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση για εξαγορά μετοχών υποκεφαλαίου. Οποιαδήποτε τέτοια 
προσαρμογή εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές του υποκεφαλαίου 
μίας συγκεκριμένης ημέρας, όταν οι καθαρές απαιτήσεις υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο όριο που έχει οριστεί από το Δ.Σ. Αυτές οι προσαρμογές 
ακολουθούν το στόχο της SICAV για προστασία των μετόχων από το 
κόστος που σχετίζεται με τη συνεχή δραστηριότητα εγγραφής και 
εξαγοράς και δεν έχουν σκοπό να καλύψουν συγκεκριμένες συνθήκες 
μεμονωμένου επενδυτή. Συνεπώς, οι εντολές προς την αντίθετη 
κατεύθυνση της καθαρής δραστηριότητας συναλλαγών του 
υποκεφαλαίου μπορούν να εκτελούνται με έξοδα των άλλων εντολών. 
Για οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης, η αναπροσαρμογή συνήθως δεν 
θα είναι πάνω από 2% της ΚΑΕ, αλλά το Δ.Σ. μπορεί να αυξήσει αυτό 
το όριο όταν χρειάζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των 

μετόχων. Σε αυτήν την περίπτωση, μια ανακοίνωση προς τους 
επενδυτές θα δημοσιευτεί στον σχετικό ιστότοπο.  
Η αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δεδομένη 
εντολή μπορεί να αποκτηθεί κατόπιν αιτήματος στην SICAV. Η λίστα 
των υποκεφαλαίων που εφαρμόζουν την αναπροσαρμογή 
τιμολόγησης διατίθεται στη διεύθυνση www.amundi.lu. 
 
Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού  Γενικά, καθορίζουμε την αξία 
του ενεργητικού κάθε υποκεφαλαίου ως εξής: 

 Μετρητά στο χέρι ή σε καταθετικό λογαριασμό, 
συναλλαγματικές και γραμμάτια και εισπρακτέοι 
λογαριασμοί, προπληρωθέντα έξοδα, μερίσματα τοις 
μετρητοίς και τόκος δηλωθείς ή δεδουλευμένος αλλά όχι 
ακόμη εισπραχθείς. Αποτιμώνται σε πλήρη αξία, μείον τυχόν 
έκπτωση που μπορεί να εφαρμόσουμε με βάση τις εκτιμήσεις μας 
για περιστάσεις που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την πλήρη 
πληρωμή. 

 Κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα που είναι 
εισηγμένα ή διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο αξιών ή 
διαπραγματεύσιμα σε άλλη ρυθμισμένη αγορά. Συνήθως 
αποτιμώνται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή της ημερομηνίας 
αποτίμησης κατά τη στιγμή της αποτίμησης.  

 Μη εισηγμένα χρεόγραφα, ή εισηγμένα χρεόγραφα για τα 
οποία η τιμή καθορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω 
μεθόδους που δεν αντιπροσωπεύουν την εύλογη 
πραγματική αξία. Αποτιμώνται καλή τη πίστη βάσει συνετής 
εκτίμησης της τιμής πώλησής τους. 

 Παράγωγα που δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο αξιών 
ή είναι διαπραγματεύσιμα εξωχρηματιστηριακά. Αποτιμώνται 
σε καθημερινή βάση με αξιόπιστο και επαληθεύσιμο τρόπο, 
σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς. 

 Μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. Αποτιμώνται στην πιο πρόσφατη ΚΑΕ 
που αναφέρεται από τον ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ η οποία είναι διαθέσιμη 
κατά την ημερομηνία αποτίμησης, τη στιγμή που το υποκεφάλαιο 
υπολογίζει την ΚΑΕ του. 

 Συμβόλαια ανταλλαγής. Αποτιμώνται στην καθαρή τρέχουσα 
αξία των ταμειακών ροών τους. 

 Συνάλλαγμα. Αποτιμάται στην ισχύουσα συναλλαγματική 
ισοτιμία (ισχύει για συνάλλαγμα που τηρείται ως στοιχείο 
ενεργητικού και κατά τη μετατροπή αξίας χρεογράφων που 
εκφράζονται σε άλλο νόμισμα στο βασικό νόμισμα του 
υποκεφαλαίου.) 

Για οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού, το Δ.Σ. μπορεί να επιλέξει 
διαφορετική μέθοδο αποτίμησης εάν θεωρεί ότι αυτή η μέθοδος μπορεί 
να οδηγήσει σε πιο δίκαια αποτίμηση. 
Μόνο για το ενεργητικό των υποκεφαλαίων ΑΚΧΑ, η αποτίμηση πρέπει 
να γίνεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, όπου είναι δυνατό, 
ή βάσει υποδείγματος, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ΑΚΧΑ.  
Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στο χαρτοφυλάκιο ενός 
υποκεφαλαίου θα αντανακλώνται την εργάσιμη ημέρα που 
πραγματοποιούνται στον βαθμό που είναι εφικτό. 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς αποτιμούμε τις 
επενδύσεις, βλ. καταστατικό. 

Φόροι 
ΦΌΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ ΤΟΥ 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 
Taxe d’abonnement Η SICAV υπόκειται σε taxe d’abonnement 
(φόρος εγγραφής) στα εξής ποσοστά: 

Υποκεφάλαια ταμειακών διαθεσίμων 
 Όλες οι κατηγορίες: 0,01%. 

Όλα τα υπόλοιπα υποκεφάλαια 
 Κατηγορίες H, I, J, M, O, OR, SE, X και Z: 0.01% 
 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες: 0.05% 

Αυτός ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, επί της 
συνολικής καθαρής αξίας ενεργητικού των κυκλοφορούντων μετοχών 
της SICAV στο τέλος κάθε τριμήνου. Η SICAV αυτή τη στιγμή δεν 
υπόκειται σε άλλους φόρους επί του εισοδήματος ή των κεφαλαιακών 
κερδών στο Λουξεμβούργο. 
Ενώ οι παραπάνω φορολογικές πληροφορίες είναι ορθές εξ όσων 
γνωρίζει το Δ.Σ., μια φορολογική αρχή είναι πιθανόν να επιβάλει νέους 
φόρους (συμπεριλαμβανομένων αναδρομικών φόρων) ή οι 
φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου να αποφασίσουν, για 
παράδειγμα, ότι κάθε κατηγορία που αυτή τη στιγμή υπόκειται σε taxe 
d’abonnement 0,01% θα πρέπει να αναταξινομηθεί ώστε να ανήκει 
στην κατηγορία του 0,05%. Η δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε να 
συμβεί σε μια κατηγορία θεσμικών μετοχών κάποιου υποκεφαλαίου για 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάποιος επενδυτής που δεν δικαιούται 
να τηρεί θεσμικές μετοχές διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή του τις εν 
λόγω μετοχές. 
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ΦΌΡΟΙ ΠΟΥ ΈΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΤΕ 
Φορολογούμενοι στο Λουξεμβούργο Οι μέτοχοι που θεωρούνται ότι 
είναι κάτοικοι ή έχουν μόνιμη έδρα στο Λουξεμβούργο, είτε τώρα είτε 
στο παρελθόν, μπορεί να υπόκεινται σε φόρους του Λουξεμβούργου. 
Φορολογούμενοι σε άλλες χώρες Οι μέτοχοι που δεν 
φορολογούνται στο Λουξεμβούργο δεν υπόκεινται σε φόρους του 
Λουξεμβούργου επί κεφαλαιακών κερδών, εισοδήματος, δωρεάς, 
ακίνητης περιουσίας, κληρονομίας ή σε παρακράτηση φόρου, με 
σπάνια εξαίρεση ορισμένους πρώην κατοίκους Λουξεμβούργου και 
επενδυτές που διατηρούν πάνω από 10% της συνολικής αξίας της 
SICAV. Ωστόσο, η επένδυση σε κάποιο υποκεφάλαιο μπορεί να ενέχει 
φορολογικές υποχρεώσεις σε κάποια δικαιοδοσία που σας θεωρεί 
φορολογούμενο εκεί. 
FATCA Ο Νόμος των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης 
αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) επιβάλλει παρακρατούμενο φόρο 
30% σε ορισμένες πληρωμές προς ξένους φορείς που προέρχονται 
από τις ΗΠΑ, εκτός αν ισχύει κάποια εξαίρεση. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, οι μέτοχοι που δεν παρέχουν όλες τις πληροφορίες που τους 
ζητούνται βάσει του νόμου FATCA, ή οι οποίοι πιστεύουμε ότι είναι 
Αμερικανοί επενδυτές, ενδεχομένως να υπόκεινται σε αυτόν τον 
παρακρατούμενο φόρο επί του συνόλου ή τμήματος των εσόδων από 
εξαγορές ή μερίσματα που καταβάλλονται από το υποκεφάλαιο. Από 
την ίδια ημερομηνία, μπορούμε να απαγορεύσουμε την πώληση ή την 
κατοχή μετοχών στις οποίες εμπλέκονται μη συμμετέχοντα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (NPFFI) ή άλλοι 
επενδυτές οι οποίοι πιστεύουμε ότι υπόκεινται στον παρακρατούμενο 
φόρο, προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν ζητήματα που μπορεί να 
προκύψουν από τον μηχανισμό «Foreign Passthru payment» και την 
υποχρέωση έκπτωσης του φόρου. 
Η Αmundi Luxembourg και η SICAV θεωρούνται ως «Reporting FFI 
Model 1» βάσει του νόμου FATCA, ενώ η καθεμία έχει στόχο να τηρεί 
τη διακρατική συμφωνία Model I μεταξύ Λoυξεμβούργου και 
Ηνωμένων Πολιτειών (IGA). Ούτε η SICAV ούτε κάποιο υποκεφάλαιο 
προβλέπεται να υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο βάσει του νόμου 
FATCA. 
Ο νόμος FATCA απαιτεί από τη SICAV και από τα υποκεφάλαια να 
συγκεντρώνουν ορισμένες πληροφορίες λογαριασμών (για 
παράδειγμα στοιχεία ιδιοκτησίας, πληροφορίες συμμετοχών και 
διανεμόμενων) για ορισμένους Αμερικανούς επενδυτές, επενδυτές 
υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και μη Αμερικανούς επενδυτές οι οποίοι δεν 
τηρούν τους κανόνες του νόμου FATCA ή δεν παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες στο πλαίσιο της συμφωνίας IGA. Εν 
προκειμένω, κάθε μέτοχος συμφωνεί στο έντυπο της αίτησης να 
παρέχει κάθε απαιτούμενη πληροφορία που μπορεί να του ζητηθεί 
από τη SICAV, από κάποιο υποκεφάλαιο ή από τον αντιπρόσωπό του. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας IGA, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
μεταβιβάζονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες 
στη συνέχεια τις μεταφέρουν στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος των ΗΠΑ ή σε άλλες φορολογικές αρχές. 
Ο νόμος FATCA είναι σχετικά νέος και η εφαρμογή του είναι ακόμη υπό 
εξέλιξη. Ενώ οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίζουν την τρέχουσα 
αντίληψη του Δ.Σ., αυτή η αντίληψη θα μπορούσε να είναι εσφαλμένη, 
ή ο τρόπος εφαρμογής του νόμου FATCA θα μπορούσε να αλλάξει 
ώστε κάποιοι ή όλοι οι επενδυτές του υποκεφαλαίου να υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου της τάξης του 30%. 

ΚΟΙΝΌ ΠΡΌΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 
Στο πλαίσιο του νόμου περί κοινών προτύπων αναφοράς (CRS), η 
SICAV είναι πιθανόν να αντιμετωπίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του 
Λουξεμβούργου με υποχρέωση υποβολής αναφοράς. Με αυτήν την 
ιδιότητα, από τις 30 Ιουνίου 2017, η SICAV θα έχει την υποχρέωση να 
υποβάλλει κάθε χρόνο στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου 
προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα, τις 
συμμετοχές και τις πληρωμές που γίνονται σε ορισμένους επενδυτές και 
ελέγχουσες εταιρείες ορισμένων μη χρηματοπιστωτικών φορέων οι 
οποίοι είναι επίσης πρόσωπα με υποχρέωση υποβολής αναφοράς. 
Ορισμένες δραστηριότητες που διενεργούνται από πρόσωπα με 
υποχρέωση αναφοράς θα αναφέρονται στις φορολογικές αρχές του 
Λουξεμβούργου μέσω της έκδοσης δηλώσεων, οι οποίες θα λειτουργούν 
ως βάση για την ετήσια υποβολή αναφοράς σε αυτές τις αρχές. 
Εάν ένας μέτοχος δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα της SICAV για 
παροχή πληροφοριών ή εγγράφων, μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος 
για πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν στη SICAV λόγω της 
αδυναμίας του μετόχου να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα. 

Δικαιώματα που διατηρούμε 
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οτιδήποτε από τα παρακάτω ανά 
πάσα στιγμή: 

 Να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε αίτημα για αγορά 
μετοχών, είτε για αρχική είτε για συμπληρωματική επένδυση, για 
οποιονδήποτε λόγο. Μπορούμε να απορρίψουμε ολόκληρο το 
αίτημα ή μέρος αυτού. 

 Να αρνηθούμε την επένδυσή σας εάν δεν λάβουμε όλα τα 
έγγραφα που θεωρούμε απαραίτητα για να ανοίξουμε τον 

λογαριασμό σας. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών κανόνων (βλ. 
«Μέτρα πρόληψης Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και Χρηματοδότησης τρομοκρατίας»), θα σας 
επιστρέψουμε τα χρήματα της αρχικής σας επένδυσης χωρίς 
τόκο.  

 Να εξαγοράσουμε τις μετοχές σας και να σας στείλουμε τα 
κέρδη ή να μεταφέρουμε τη συμμετοχή σας σε άλλη 
κατηγορία μετοχών εάν δεν πληροίτε πλέον τα απαραίτητα 
κριτήρια για την κατηγορία μετοχών που έχετε. Θα σας 
ενημερώσουμε 30 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, για να σας 
δώσουμε χρόνο για τη μεταφορά σε άλλη κατηγορία ή για την 
εξαγορά των μετοχών. 

 Να ζητήσουμε απόδειξη ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις 
κατοχής μετοχών ή να υποχρεώσουμε κάποιον μέτοχο να 
παραιτηθεί από την ιδιοκτησία των μετοχών του.Εάν θεωρούμε 
ότι οι μετοχές τηρούνται εν όλω ή εν μέρει από κάτοχο που δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις, ή ότι οι συνθήκες της ιδιοκτησίας μπορεί 
να οδηγήσουν στη φορολόγηση της SICAV από δικαιοδοσίες εκτός 
του Λουξεμβούργου, μπορούμε να εξαγοράσουμε τις μετοχές χωρίς 
τη συναίνεση του κατόχου. Έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε 
ορισμένες πληροφορίες από τον κάτοχο για να επιβεβαιώσουμε ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά επίσης μπορούμε ανά πάσα στιγμή 
να προβούμε σε αναγκαστική εξαγορά. Η SICAV δεν θεωρείται 
υπεύθυνη για κέρδος ή ζημία που οφείλεται σε αυτές τις εξαγορές. 
 Να αναστείλει προσωρινά τον υπολογισμό των NAV ή των 
συναλλαγών στα μερίδια ενός υποκεφαλαίου όταν ισχύει κάτι 
από τα παρακάτω:  

 Τα κύρια χρηματιστήρια ή οι αγορές που σχετίζονται με σημαντικό 
τμήμα των επενδύσεων του υποκεφαλαίου είναι κλειστά όταν 
κανονικά θα έπρεπε να είναι ανοιχτά, ή οι συναλλαγές τους έχουν 
περιοριστεί ή ανασταλεί. 

 Ένα κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου το υποκεφάλαιο είναι 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναστείλει τον υπολογισμό των 
ΚΑΕ ή τις συναλλαγές των μετοχών. 

 Το Δ.Σ. πιστεύει ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία 
έχει καταστήσει ανέφικτη την αξιόπιστη αποτίμηση ή τη 
διαπραγμάτευση ενεργητικού των υποκεφαλαίων. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, νομισματικά, 
δημοσιονομικά γεγονότα ή προβλήματα σε υποδομές.  

 Οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου παρεμποδίζονται ή 
παρακωλύονται από περιορισμούς σε μεταφορές ρευστού ή 
μετατροπές συναλλάγματος, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σε 
κανονικές ισοτιμίες, ή επηρεάζονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
από ζητήματα εκκαθάρισης. 

 Έχει εκδοθεί απόφαση συγχώνευσης της SICAV ή του 
υποκεφαλαίου, ή ειδοποίηση συνέλευσης μετόχων για να 
αποφασιστεί εάν θα ρευστοποιηθεί ή όχι το υποκεφάλαιο ή η 
SICAV. 

 Συντρέχει οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που θα δικαιολογούσε την 
αναστολή για την προστασία των μετόχων. 

 Η αναστολή θα μπορούσε να ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία 
μετοχών και υποκεφάλαιο, ή για όλα, και για οποιονδήποτε τύπο 
αιτήματος (αγορά, μεταφορά, εξαγορά). Επίσης, μπορούμε να μην 
αποδεχθούμε αιτήματα για αγορά, μεταφορά ή εξαγορά μετοχών. 

 Σε περιόδους αναστολής, οι εντολές εγγραφής που δεν έχουν 
υποβληθεί σε επεξεργασία ακυρώνονται, ενώ οι εντολές 
μεταφοράς/εξαγοράς που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
αναστέλλονται, εκτός εάν τις ανακαλέσετε. 

 Εάν η επεξεργασία της εντολής σας καθυστερεί λόγω αναστολής, θα 
ειδοποιηθείτε για την αναστολή εντός 7 ημερών μετά το αίτημά σας, 
καθώς και για τη διακοπή της. Εάν μια περίοδος αναστολής διαρκεί 
υπερβολικά μεγάλο διάστημα, θα ειδοποιηθούν όλοι οι επενδυτές. 
 Να περιορίσει τον αριθμό των μετοχών που εξαγοράζονται 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε ημέρα 
αποτίμησης, κανένα υποκεφάλαιο δεν είναι υποχρεωμένο να 
επεξεργάζεται αιτήματα εξαγοράς τα οποία, συνολικά, 
υπερβαίνουν είτε το 10% των κυκλοφορούντων μετοχών του είτε 
το 10% του καθαρού ενεργητικού του. Για την τήρηση αυτών των 
ορίων, το υποκεφάλαιο μπορεί να μειώσει τα αιτήματα σε 
αναλογική βάση. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ανεκπλήρωτα 
τμήματα θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα αποτίμησης και 
θα έχουν προτεραιότητα έναντι νέων αιτημάτων. 

 Οποιαδήποτε ημέρα που ο όγκος των εξαγορών προς επεξεργασία 
είναι μεγαλύτερος από την ικανότητα εξαγοράς της ημέρας, όπως 
καθορίζεται από τους κανόνες που αναγράφονται σε αυτό το σημείο, 
όλες οι εντολές που έχουν προγραμματιστεί για επεξεργασία θα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ως τμηματικές εξαγορές, με το ίδιο 
κατ' αναλογία ποσοστό για κάθε εντολή. Ένα υποκεφάλαιο θα 
περιορίζει τις εξαγορές μόνο όταν είναι απαραίτητο για να 
αποφευχθούν περιορισμοί ρευστότητας που θα μπορούσαν να είναι 
επιζήμιοι για τους υπόλοιπους μετόχους. 
 Να επεξεργάζεται ασυνήθιστα μεγάλο όγκο αγορών ή 
εξαγορών σε τιμή διαφορετική από την ΚΑΕ. Σε κάθε εντολή 
την οποία θεωρούμε τόσο μεγάλη ώστε οι αγορές ή 
ρευστοποιήσεις αξιογράφων του χαρτοφυλακίου που είναι 
απαραίτητες για την επεξεργασία της εντολής ενδεχομένως να 
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επηρεάσουν τις τιμές στις οποίες γίνονται οι συναλλαγές, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πραγματικές τιμές πώλησης 
ή εξαγοράς (για αγορά ή ρευστοποίηση αντίστοιχα) για να 
καθορίσουμε το ποσό εξαγοράς που πρέπει να καταβάλουμε ή 
την ποσότητα των μετοχών του υποκεφαλαίου που αγοράστηκαν. 

 Να χρησιμοποιήσουμε δίκαια αγοραία αξία. Σε περίπτωση που 
ένα υποκεφάλαιο έχει υπολογίσει την ΚΑΕ του και υπάρχει ουσιώδης 
αλλαγή στις τρέχουσες αγοραίες τιμές των επενδύσεων αυτού του 
υποκεφαλαίου, το Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από το υποκεφάλαιο να 
ακυρώσει την τρέχουσα ΚΑΕ του και να εκδώσει νέα ΚΑΕ που να 
αντανακλά τις εύλογες αγοραίες αξίες για τα περιουσιακά του στοιχεία. 
Εάν η επεξεργασία κάποιων συναλλαγών έγινε στην ακυρωμένη 
ΚΑΕ, το υποκεφάλαιο μπορεί να τις επανεπεξεργαστεί σύμφωνα με 
τη νέα ΚΑΕ. Το Δ.Σ. θα λάβει αυτά τα μέτρα μόνο εφόσον πιστεύει ότι 
είναι επιβεβλημένα λόγω ασυνήθιστης μεταβλητότητας στην αγορά ή 
άλλων συνθηκών. Οι αναπροσαρμογές εύλογης αξίας θα 
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες μετοχών ενός 
υποκεφαλαίου. 

Μέτρα για την πρόληψη εγκλήματος και 
τρομοκρατίας 
Με σκοπό την τήρηση των νόμων, των κανονισμών, των εγκυκλίων 
κ.λπ. του Λουξεμβούργου που έχουν στόχο την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είτε εμείς είτε κάποιος διανομέας 
μπορούμε να απαιτήσουμε ορισμένα είδη εγγράφων λογαριασμού που 
θα μας επιτρέψουν την εξασφάλιση της ορθής ταυτοποίησης των 
επενδυτών και των τελικών δικαιούχων.  

ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ 
Κάθε επενδυτής, πριν λάβει έγκριση για άνοιγμα λογαριασμού, πρέπει 
να υποβάλλει τουλάχιστον τα εξής έγγραφα ταυτοποίησης: 

 Φυσικά πρόσωπα Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο δεόντως 
επικυρωμένο από δημόσια αρχή (π.χ. από συμβολαιογράφο, 
αστυνομία ή πρεσβεία) στη χώρα διαμονής τους. 

 Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που επενδύουν για 
λογαριασμό τους Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του 
νομικού προσώπου ή άλλα επίσημα καταστατικά έγγραφα, καθώς 
και τα έγγραφα ταυτοποίησης φυσικών προσώπων που 
προαναφέρθηκαν, για τους ιδιοκτήτες ή άλλους οικονομικούς 
δικαιούχους του νομικού προσώπου. 

 Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές  Επικυρωμένο αντίγραφο 
του καταστατικού του νομικού προσώπου ή άλλα επίσημα 
καταστατικά έγγραφα, καθώς και πιστοποιητικό που να βεβαιώνει 
ότι ο κάτοχος του λογαριασμού έχει λάβει τα απαραίτητα έγγραφα 
για όλους τους τελικούς επενδυτές. 

 
Θα σας ζητηθεί επίσης να υποβάλλετε τακτικά ενημερωμένα έγγραφα. 
Εμείς ή κάποιος διανομέας μπορεί να σας ζητήσουμε επιπλέον 
έγγραφα (είτε πριν ανοίξουμε τον λογαριασμό είτε οποιαδήποτε στιγμή 
αργότερα). Αν καθυστερήσετε ή δεν υποβάλετε τα απαραίτητα 
έγγραφα, μπορεί η εντολή σας να καθυστερήσει ή να μην εκτελεστεί, ή 
να παρακρατηθούν τυχόν κέρδη. Κάθε αίτημα θα υποβάλλεται μέσω 
των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο μητρώο μετόχων. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον σύμβουλο, τον διανομέα ή τον 
αντιπρόσωπο μεταβίβασης για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προσωπικά 
Δεδομένα σας που έχετε εισαγάγει στο μητρώο μετόχων. Λανθασμένα 
ή μη ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα και διεύθυνση) 
ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικά έξοδα στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών του (εξαιρουμένου του διανομέα) 
προκειμένου να διορθωθούν και να αποκατασταθεί η επικοινωνία μαζί 
σας. Σε αυτήν την περίπτωση, από τις 10 Ιουλίου 2021 και 
εξαιρουμένης κάθε κατάστασης που προκαλείται από το αμοιβαίο 
κεφάλαιο ή τους παρόχους υπηρεσιών του, το Δ.Σ. διατηρεί το 
δικαίωμα να χρεώσει τα εν λόγω έξοδα σε εσάς (μόνο πραγματικό 
κόστος, έως 10% του επενδεδυμένου ενεργητικού σας). 

Υπερβολικός όγκος συναλλαγών και 
συγχρονισμός αγοράς 
Τα υποκεφάλαια προορίζονται γενικά για μακροπρόθεσμες επενδύσεις 
και όχι ως μέσα για συχνές συναλλαγές ή για συγχρονισμό αγοράς 
(ορίζονται ως βραχυπρόθεσμες όταν έχουν στόχο να εκμεταλλευθούν 
ευκαιρίες αρμπιτράζ που μπορεί να προκύψουν από την 
αλληλεπίδραση του χρόνου ανοίγματος των αγορών και του χρόνου 
υπολογισμού των ΚΑΕ). 
Αυτοί οι τύποι συναλλαγών δεν είναι αποδεκτοί, καθώς μπορεί να 
διαταράξουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και να προκαλέσουν 
αύξηση στα έξοδα του υποκεφαλαίου, εις βάρος άλλων μετόχων. 
Συνεπώς, μπορούμε να λάβουμε διάφορα μέτρα για να 
προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μετόχων, για παράδειγμα 
απορρίπτοντας, αναστέλλοντας ή ακυρώνοντας αιτήματα που 
πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύουν υπερβολικό όγκο συναλλαγών ή 

συγχρονισμό αγοράς. Μπορούμε επίσης να προβούμε σε αναγκαστική 
εξαγορά της επένδυσής σας, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και 
ρίσκο, εάν πιστεύουμε ότι έχετε εμπλακεί σε υπερβολικές συναλλαγές 
ή συγχρονισμό αγοράς. 
Για να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο ορισμένες συναλλαγές έχουν 
στόχο τη βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία ή τον συγχρονισμό της 
αγοράς, και επομένως μπορούν να υπαχθούν στην πολιτική 
περιορισμού ορισμένων συναλλαγών, η SICAV εξετάζει διάφορα 
κριτήρια, για παράδειγμα, την παραδοχή του διαμεσολαβητή ότι 
εμπλέκεται σε ορισμένους όγκους και συχνότητες, κανόνες της αγοράς, 
ιστορικά μοντέλα και το επίπεδο του ενεργητικού του διαμεσολαβητή. 

Καθυστερημένες συναλλαγές (Late trading) 
Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα αιτήματα αγοράς, 
μεταφοράς ή εξαγοράς που φτάνουν μετά το κλείσιμο για μια δεδομένη 
ΚΑΕ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτήν την ΚΑΕ. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Σε συμμόρφωση με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, η SICAV, 
ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σας ενημερώνει 
δια του παρόντος (στην περίπτωση νομικού προσώπου, ενημερώνει 
τον υπεύθυνο επικοινωνίας ή/και τον δικαιούχο του μετόχου) ότι 
ορισμένα προσωπικά δεδομένα («προσωπικά δεδομένα») που 
παρέχονται στη SICAV ή τους εντεταλμένους της ενδέχεται να 
συλλέγονται, να καταγράφονται, να φυλάσσονται, να 
προσαρμόζονται, να μεταδίδονται ή να υποβάλλονται σε άλλη 
επεξεργασία για τους σκοπούς που παρατίθενται παρακάτω. 
 
Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται (i) το ονοματεπώνυμο, η 
διεύθυνση (ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική), τα τραπεζικά στοιχεία, το 
επενδεδυμένο ποσό και οι συμμετοχές ενός Μετόχουꞏ (ii) για τις 
εταιρείες-μεριδιούχους: το όνομα και η διεύθυνση (ταχυδρομική ή/και 
ηλεκτρονική) των προσώπων επαφής των Μετόχων, των 
υπογραφόντων και των πραγματικών δικαιούχωνꞏ 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 μας παρέχετε υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για την κατάρτιση και την εκτέλεση συναλλαγών σε μετοχές 
της SICAV και για τα έννομα συμφέροντα της SICAV. Ειδικότερα, τα 
νόμιμα συμφέροντα περιλαμβάνουν (α) τη συμμόρφωση με την 
λογοδοσία, τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις της SICAV, καθώς 
και όσον αφορά την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας συναλλαγής ή 
οποιασδήποτε εμπορικής επικοινωνίας (β) την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της SICAV σύμφωνα με εύλογα πρότυπα αγοράς και 
(γ) την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό: (i) τη 
διατήρηση μητρώου Μετόχων, (ii) την επεξεργασία συναλλαγών σε 
Μετοχές 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 την οδηγία της ΕΕ για τις αποταμιεύσεις, το Κοινό 
Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ («ΚΠΑ») και το FATCA. 
 
Η SICAV δύναται, με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων και 
κανονισμών, να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
σε άλλους λήπτες δεδομένων όπως, μεταξύ άλλων, στην εταιρεία 
διαχείρισης, τους διαχειριστές επενδύσεων, τους διαχειριστές 
υποεπενδύσεων, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τον πράκτορα μητρώου 
και μεταβίβασης, τον πράκτορα θεματοφυλακής και πληρωμών, τον 
ελεγκτή και τους νομικούς συμβούλους της SICAV και τους παρόχους 
υπηρεσιών και τους εντεταλμένους αυτών (οι «Παραλήπτες»). 
 
Οι λήπτες δύνανται να γνωστοποιούν, με δική τους ευθύνη, 
προσωπικά δεδομένα στους πράκτορες ή/και τους εντεταλμένους 
τους (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων που αναφέρονται στην 
ενότητα «Πληροφορίες για επενδυτές σε ορισμένες χώρες») 
αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των ληπτών κατά την παροχή 
υπηρεσιών στη SICAV ή/και για την εκπλήρωση των δικών τους 
νομικών υποχρεώσεων. Οι λήπτες ή οι πράκτορες ή/και εντεταλμένοι 
τους δύνανται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ως 
εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων (όταν τα επεξεργάζονται κατόπιν 
εντολής της SICAV) ή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (όταν 
τα επεξεργάζονται για τους δικούς τους σκοπούς ή για την εκπλήρωση 
των δικών τους νομικών υποχρεώσεων). Τα προσωπικά δεδομένα 
μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, για παράδειγμα σε 
κρατικές ή κανονιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 
φορολογικών αρχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να 
κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες 
μπορούν, με τη σειρά τους, ενεργώντας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων, να τα κοινοποιούν σε αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 
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Οι εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων μπορούν να περιλαμβάνουν 
κάθε οντότητα που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Crédit Agricole ή 
της Société Générale (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εκτός της 
ΕΕ) για τους σκοπούς εκτέλεσης λειτουργικών εργασιών υποστήριξης 
σε σχέση με συναλλαγές σε μετοχές, εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και των υποχρεώσεων καταπολέμησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αποφυγής περιπτώσεων 
επενδυτικής απάτης και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του 
προτύπου CRS. 
 
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο περί 
προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να: 

 αιτούνται πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα  
 αιτούνται τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων όταν 
αυτά είναι ανακριβή ή ατελή  

 αντιτίθενται στην επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων  

 να αιτούνται τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων  
 να αιτούνται τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών τους 
δεδομένων και 

 να αιτούνται φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων 
 

Μπορείτε να εξασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας 
στη SICAV έγγραφο έντυπο στην εξής διεύθυνση: 5, Allée Scheffer L-
2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική 
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων («CNPD») του Λουξεμβούργου 
στην εξής διεύθυνση: 15 boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Grand 
Duchy of Luxembourg, ή σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων. 
 
Μπορείτε, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, να αρνηθείτε την 
κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στη SICAV. Ωστόσο, 
σε αυτή την περίπτωση, η SICAV μπορεί να απορρίψει το αίτημα για 
εγγραφή σε μετοχές και να απαγορεύσει περαιτέρω συναλλαγές σε 
έναν λογαριασμό. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τηρούνται για 
περιόδους μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας τους, με την επιφύλαξη τυχόν περιόδων 
περιορισμού που επιβάλλονται από τον ισχύοντα νόμο. 
 

Πληροφορίες για επενδυτές σε ορισμένες 
χώρες 

 
 Επικοινωνία στην Ασία 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία στις ζώνες ώρας της 
Ασίας, ο πράκτορας μητρώου και μεταβίβασης σάς παρέχει την 
επιλογή να επικοινωνείτε με την CACEIS Hong Kong Trust Company 
Limited για τη διαβίβαση αιτήσεων αγοράς, μεταφοράς ή εξαγοράς 
μετοχών και τυχόν σχετικών εγγράφων ταυτοποίησης πελάτη ή 
προσωπικών δεδομένων. 

 
 Ιταλία 

Στο πλαίσιο του πολυετούς επενδυτικού πλάνου που προσφέρεται 
στην Ιταλία, εάν μια επένδυση στο πλαίσιο ενός πλάνου διακοπεί πριν 
από την τελική ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, μπορεί να 
υποχρεωθείτε να πληρώσετε περισσότερα για προμήθειες αγοράς απ' 
όσα θα πληρώνατε εάν είχατε αγοράσει τις ίδιες μετοχές εκτός πλάνου. 
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Η SICAV

Δραστηριότητες και επιχειρηματική δομή 
Επωνυμία της SICAV 
Amundi Funds 

Έδρα: 
5, allée Scheffer 
2520 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο 

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας 
amundi.com  
Τηλ +352 26 86 80 80 

Νομική μορφή Επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου οργανωμένη ως 
ανώνυμη εταιρεία και η οποία χαρακτηρίζεται ως εταιρεία 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société d’investissement à 
capital variable/SICAV) 

Αρμόδια δικαιοδοσία Λουξεμβούργο 

Ίδρυση/ιστορία Ιδρύθηκε το 1985 (ως Groupe Indosuez Funds FCP, 
αμοιβαίο κεφάλαιο μη εταιρικής μορφής), συστάθηκε στις 15 Μαρτίου 
1999 (ως GIF SICAV II) και μετά από πολλές αλλαγές στην 
επωνυμία, μετονομάστηκε σε Amundi Funds στις 2 Μαρτίου 2010 

Διάρκεια Αόριστη 

Καταστατικό Τελευταία τροποποίηση στις 14 Μαρτίου 2019 και 
δημοσίευση στο Recueil Electronique des Sociétés et Associations 
στις 5 Απριλίου 2019 

Ρυθμιστική αρχή 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
283, route d'Arlon 
1150 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο 

Αριθμός μητρώου B 68.806 

Οικονομικό έτος 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 

ΚεφάλαιοΆθροισμα του καθαρού ενεργητικού όλων των 
υποκεφαλαίων. 

Ελάχιστο κεφάλαιο (βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου) 
1.250.000 EUR ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα. 

Ονομαστική αξία μετοχών Μηδέν 

Νόμισμα κεφαλαίου και αναφοράς μετοχών EUR 

Δομή και Εφαρμοστέο δίκαιο 
Η SICAV λειτουργεί με δομή ομπρέλας («umbrella fund») κάτω από 
την οποία δημιουργούνται και λειτουργούν τα υποκεφάλαια. Το 
ενεργητικό και το παθητικό κάθε υποκεφαλαίου διαχωρίζονται από το 
αντίστοιχο άλλων υποκεφαλαίων (το οποίο σημαίνει ότι τρίτοι πιστωτές 
έχουν πρόσβαση μόνο στο ενεργητικό του εκάστοτε υποκεφαλαίου). Η 
SICAV πληροί τις προϋποθέσεις ενός Οργανισμού Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δυνάμει του τμήματος 1 του 
νόμου του 2010 και κάποια από τα υποκεφάλαια της πληρούν τις 
προϋποθέσεις ενός ΑΚΧΑ στο πλαίσιο του κανονισμού ΑΚΧΑ. H 
SICAV είναι εγγεγραμμένη στον επίσημο κατάλογο των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων που τηρείται από την CSSF. 
Οι νομικές διαφορές στις οποίες εμπλέκεται η SICAV, ο 
θεματοφύλακας ή άλλος μέτοχος, θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία του 
αρμόδιου δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, αν και η SICAV ή ο 
θεματοφύλακας μπορούν να προσφύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο 
άλλης δικαιοδοσίας όταν το απαιτούν οι κανονισμοί αυτής της 
δικαιοδοσίας. Η δυνατότητα ενός μετόχου να προσφύγει έναντι της 
SICAV λήγει πέντε χρόνια μετά το συμβάν στο οποίο βασίζεται η 
αξίωση (30 χρόνια σε περίπτωση αξιώσεων που αφορούν δικαίωμα σε 
κέρδη από ρευστοποίηση). 

Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV 
Christophe Lemarié, Πρόεδρος 
Deputy Head of Retail Marketing 
Amundi Ireland Ltd 
1, George’s Quay Plaza 
Dublin 2, Ιρλανδία 

κ. Thierry Ancona 
Παγκόσμιος Επικεφαλής Διανομής Πωλήσεων και Τμημάτων 
Πλούτου 
Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Amundi 
90, boulevard Pasteur  
75015 Παρίσι, Γαλλία 

Bruno Prigent 
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ 

Eric Pinon 
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ 
 
Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη συνολική διοίκηση και διαχείριση της 
SICAV και έχει ευρείες εξουσίες για να ενεργεί εκ μέρους της, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 διορισμός και εποπτεία της εταιρείας διαχείρισης 
 καθορισμός επενδυτικής πολιτικής και έγκριση του διορισμού 
διαχειριστή ή διαχειριστή υποεπενδύσεων 

 λήψη όλων των αποφάσεων για την έναρξη, τροποποίηση, 
συγχώνευση ή παύση υποκεφαλαίων και κατηγοριών μετοχών, 
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως ο συγχρονισμός, η 
τιμολόγηση, οι προμήθειες, η πολιτική και πληρωμή μερισμάτων 
και το ποσό των μερισμάτων, η ρευστοποίηση της SICAV, και 
άλλες περιπτώσεις 

 λήψη απόφασης για το εάν είναι απαραίτητη η εισαγωγή των 
μετοχών ενός υποκεφαλαίου σε χρηματιστήριο αξιών 

 καθορισμός του εάν και πού θα δημοσιεύονται οι ΚΑΕ των 
υποκεφαλαίων και τα ειδοποιητήρια των μερισμάτων 

 καθορισμός του πότε και πώς θα ασκήσει η SICAV τα δικαιώματα 
που ορίζονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή που προβλέπονται 
από τον νόμο, και αποστολή σχετικών ανακοινώσεων προς τους 
μετόχους 

 διασφάλιση ότι η εταιρεία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας 
διαθέτουν επαρκή κεφαλαιοποίηση και ότι ο διορισμός τους 
συνάδει με τον νόμο 2010 και με οποιεσδήποτε ισχύουσες 
συμβάσεις της SICAV 

 καθορισμός της διαθεσιμότητας κάποιας κατηγορίας μετοχών σε 
επενδυτές ή διανομείς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία 

 έγκριση πολυετών επενδυτικών πλάνων, πραγματοποίηση 
αλλαγών στους όρους, τις προμήθειες, τη γενική δομή, και την 
έκταση των επιλογών των μετόχων κατά τη διακριτική του 
ευχέρεια 

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες στο παρόν ενημερωτικό 
δελτίο και έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλίσει ότι είναι ουσιωδώς 
ορθές και πλήρεις. 
Τα μέλη του Δ.Σ. διατηρούν τη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας 
τους, ή εάν παραιτηθούν ή ανακληθεί το αξίωμά τους, σύμφωνα με το 
καταστατικό. Επιπλέον μέλη του Δ.Σ. θα διορίζονται σύμφωνα με το 
καταστατικό και τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Τα μέλη του Δ.Σ. 
εισπράττουν αμοιβή για τη θητεία τους στο Δ.Σ. Κάθε σχετική αμοιβή 
θα κοινοποιείται όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους ή 
κανονισμούς.  
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Διευθύνοντα στελέχη 
Ms. Jeanne Duvoux 
Chief Executive Officer and Managing Director 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Charles Giraldez 
Deputy Chief Executive Officer 
Amundi Luxembourg S.A. 

Πάροχοι υπηρεσιών που συνεργάζονται  
με τη SICAV 
Θεματοφύλακας 

CACEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 
5, allée Scheffer 
2520 Λουξεμβούργο 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 
caceis.com 

Ο θεματοφύλακας φυλάσσει όλο το ενεργητικό της SICAV, 
συμπεριλαμβανομένων των μετρητών και των αξιογράφων της, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως 
ανταποκρίτριες τράπεζες, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του 
θεματοφύλακα, όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό θεματοφύλακα. 
Ο θεματοφύλακας αναλαμβάνει την ασφαλή φύλαξη ή/και, ανάλογα με 
την περίπτωση, την τήρηση αρχείων σχετικά με το ενεργητικό της 
SICAV εκ μέρους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μετόχων. 
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τεθούν υπό φύλαξη 
εγγράφονται στα βιβλία του θεματοφύλακα σε χωριστούς 
λογαριασμούς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνομα της SICAV, για κάθε 
υποκεφάλαιο. Ο θεματοφύλακας πρέπει να επαληθεύσει την κυριότητα 
του εν λόγω ενεργητικού από τη SICAV όσον αφορά κάθε 
υποκεφάλαιο, και θα εξασφαλίζει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της SICAV 
ελέγχονται επιμελώς. 
Επιπλέον, ο θεματοφύλακας αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι: 

 η πώληση, έκδοση, επαναγορά, ακύρωση και αποτίμηση των 
μετοχών γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό 

 όλα τα έσοδα που δημιουργούνται από τη SICAV κατανέμονται 
σωστά (όπως προβλέπεται στα άρθρα) 

 όλα τα ποσά που οφείλονται στη SICAV φτάνουν εντός της 
συνήθους περιόδου της αγοράς 

 η SICAV ακολουθεί τις οδηγίες του Δ.Σ. (εκτός εάν έρχονται σε 
σύγκρουση με τη νομοθεσία ή το καταστατικό) 

 η ΚΑΕ των μετοχών υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και 
το καταστατικό 

Ο θεματοφύλακας πρέπει να επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια στην 
άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή 
κλοπή χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται υπό φύλαξη. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, ο θεματοφύλακας υποχρεούται να επιστρέψει 
παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή το αντίστοιχο ποσό στη SICAV 
χωρίς αναίτια καθυστέρηση, εκτός εάν αποδείξει ότι η απώλεια 
προέκυψε ως αποτέλεσμα εξωτερικού συμβάντος πέραν του εύλογου 
ελέγχου του. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, ο 
θεματοφύλακας φέρει ευθύνη απέναντι στη SICAV και τους μετόχους 
για οποιαδήποτε απώλεια οφείλεται στον ίδιο και σε αδυναμία ή 
εσφαλμένη εκτέλεση των καθηκόντων του. Μπορεί να αναθέτει τη 
φύλαξη στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους, π.χ. σε τράπεζες, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οίκους συμψηφισμού, χωρίς όμως αυτό 
να επηρεάζει την ευθύνη του. Η λίστα αυτών των πληρεξουσίων ή η 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει από την εν 
λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, βρίσκονται στον δικτυακό τόπο του 
θεματοφύλακα caceis.com στην ενότητα «veille reglementaire». Η εν 
λόγω λίστα ενημερώνεται κατά διαστήματα. Μπορείτε να λάβετε 
δωρεάν και κατόπιν αιτήματος μια πλήρη λίστα όλων των 
ανταποκριτών/άλλων θεματοφυλάκων από τον Θεματοφύλακα. Τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του 
Θεματοφύλακα, η περιγραφή των καθηκόντων του και η σύγκρουση 
συμφερόντων που μπορεί να προκύψει, οι αρμοδιότητες αναφορικά με 
την ασφαλή φύλαξη που ανατίθενται στον Θεματοφύλακα και 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει από 
την εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων είναι διαθέσιμα στους 
επενδυτές μέσω του δικτυακού τόπου του Θεματοφύλακα, ο οποίος 
αναφέρθηκε παραπάνω, και κατόπιν αιτήματος. Υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει σύγκρουση 
συμφερόντων, κυρίως όταν ο Θεματοφύλακας μεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητες αναφορικά με την ασφαλή φύλαξη ή όταν ο 
Θεματοφύλακας εκτελεί και άλλα καθήκοντα εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ, 
όπως υπηρεσίες διοικητικού αντιπροσώπου και υπεύθυνου μητρώου. 
Οι εν λόγω περιπτώσεις και η σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί 
να προκύψει στο πλαίσιο αυτών έχουν επισημανθεί από τον 
Θεματοφύλακα. Προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα των 
ΟΣΕΚΑ 

και των μετόχων και να υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, έχει θεσπιστεί μια πολιτική και διαδικασίες για την 
αποτροπή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την 
παρακολούθησή τους όταν αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο της 
άσκησης καθηκόντων του Θεματοφύλακα, με στόχο: 
-  τον εντοπισμό και την ανάλυση ενδεχόμενων περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων 
-  την καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων είτε: 
a) με βάση τα μόνιμα μέτρα που εφαρμόζονται για την 

αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η 
διατήρηση ξεχωριστών νομικών οντοτήτων, ο διαχωρισμός των 
καθηκόντων, ο διαχωρισμός των γραμμών αναφοράς, οι 
εμπιστευτικές λίστες για μέλη του προσωπικού, ή 

b) με την εφαρμογή διαχείρισης κατά περίπτωση για τη (i) λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων όπως η σύνταξη νέας λίστας 
παρακολούθησης, διαμορφώνοντας ένα νέο «Σινικό τείχος», 
διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται υπό συνθήκες 
ελεύθερου ανταγωνισμού ή/και ενημερώνοντας τους 
ενδιαφερόμενους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ, ή (ii) με άρνηση 
εκτέλεσης της δραστηριότητας που εγείρει σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Ο Θεματοφύλακας εφαρμόζει έναν λειτουργικό, ιεραρχικό ή/και 
συμβατικό διαχωρισμό μεταξύ της εκτέλεσης των καθηκόντων 
θεματοφυλακής που σχετίζονται με τους ΟΣΕΚΑ και της εκτέλεσης 
άλλων εργασιών εκ μέρους των ΟΣΕΚΑ, που αφορούν, κυρίως, 
υπηρεσίες διοικητικού αντιπροσώπου και υπεύθυνου μητρώου. 
Εάν η νομοθεσία μιας τρίτης χώρας προβλέπει ότι ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να φυλάσσονται από τοπικό φορέα και 
δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς που να πληρούν τα κριτήρια της 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, ο θεματοφύλακας μπορεί να μεταβιβάσει 
αυτό το καθήκον σε κάποιον τοπικό φορέα, εφόσον οι επενδυτές έχουν 
ενημερωθεί εγκαίρως και η SICAV έχει δώσει ή έχουν δοθεί εκ μέρους 
της οδηγίες για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε τοπικό 
φορέα.  
Η CACEIS και η Amundi είναι μέλη του Ομίλου Crédit Agricole. 

Ελεγκτής 

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 
2, rue Gerhard Mercator 
B.P. 1443  
1014 Λουξεμβούργο 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 
Ο ελεγκτής, ή «reviseur d’entreprise», ο οποίος διορίζεται στην ετήσια 
γενική συνέλευση των μετόχων, υποβάλλει ανεξάρτητη έκθεση των 
οικονομικών καταστάσεων της SICAV και όλων των υποκεφαλαίων μία 
φορά τον χρόνο. 

Τοπικοί αντιπρόσωποι 
Η SICAV δύναται να συνεργάζεται με τοπικούς αντιπροσώπους σε 
ορισμένες χώρες ή αγορές, τα καθήκοντα των οποίων 
συμπεριλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση εγγράφων ανάλογα με την 
περίπτωση (όπως το ενημερωτικό δελτίο, τα KIID και τις εκθέσεις 
μεριδιούχων), στην τοπική γλώσσα εάν χρειάζεται. Σε κάποιες χώρες, 
η χρήση αντιπροσώπου είναι υποχρεωτική, ενώ ο αντιπρόσωπος 
μπορεί να μην διευκολύνει απλώς τις συναλλαγές, αλλά να διαθέτει 
μετοχές στο όνομά του εκ μέρους των επενδυτών. Για πληροφορίες 
σχετικά με τους τοπικούς αντιπροσώπους σε διάφορες χώρες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα amundi.com or amundi- funds.com. 

Συνελεύσεις μετόχων και ψηφοφορία 
Η ετήσια γενική συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με το Νόμο της 10ης 
Αυγούστου 1915 στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου εντός έξι 
μηνών από το οικονομικό έτος της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο 
καταστατικό. Η ετήσια γενική συνέλευση δύναται να διεξαχθεί εκτός 
Λουξεμβούργου κατόπιν απόλυτης και τελικής απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον απαιτείται λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων. Άλλες συνελεύσεις των μετόχων μπορεί να διεξάγονται 
σε άλλα μέρη και άλλες ώρες. Αν έχει προγραμματιστεί κάποια 
συνέλευση, θα σας αποσταλεί ειδοποίηση και θα δημοσιοποιηθεί 
όπως προβλέπεται από τους νόμους ή τους κανονισμούς. 
Οι αποφάσεις που αφορούν τα συμφέροντα όλων των μετόχων εν 
γένει, θα λαμβάνονται στη γενική συνέλευση. Αποφάσεις που αφορούν 
τα δικαιώματα των μετόχων συγκεκριμένου υποκεφαλαίου ή 
κατηγορίας ή υποκατηγορίας μετοχών μπορούν να συζητούνται σε 
συνέλευση αυτών των μετόχων μόνο. 
Η ειδοποίηση της συνέλευσης θα αναφέρει επίσης πιθανές 
προϋποθέσεις απαρτίας. Όταν δεν απαιτείται απαρτία, οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται με την έγκριση της πλειοψηφίας (είτε πλειοψηφία δύο 
τρίτων είτε απλή πλειοψηφία, όπως ορίζεται από τον νόμο) των 
μετοχών που ψηφίζουν επί του θέματος, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' 
αντιπροσώπου.
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Κάθε μετοχή διαθέτει μία ψήφο για όλα τα θέματα που τίθενται προς 
συζήτηση στη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι κλασματικές μετοχές 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι καθορίζουν την πολιτική 
ψηφοφορίας για όλες τις μετοχές των οποίων είναι οι αναγνωρισμένοι 
κάτοχοι. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τις συνελεύσεις των 
υποκεφαλαίων ή των κατηγοριών ή υποκατηγοριών μετοχών. 
Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις 
συνελεύσεις, ανατρέξτε στην ειδοποίηση της αντίστοιχης συνέλευσης. 

Έξοδα 
Η SICAV καταβάλλει τα ακόλουθα έξοδα από το ενεργητικό των 
μετόχων: 

Έξοδα που περιλαμβάνονται στις προμήθειες που αναφέρονται στην 
ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων» 

Στην προμήθεια διαχείρισης 
 αμοιβές της εταιρείας διαχείρισης και όλων των άλλων παρόχων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων διανομέων. Οποιαδήποτε 
μέγιστη προμήθεια διαχείρισης που αναφέρεται για οποιαδήποτε 
κατηγορία μετοχών ενδέχεται να διαφέρει ανά πάσα στιγμή, 
σύμφωνα με διάφορες προϋποθέσεις, όπως το ενεργητικό που 
βρίσκεται υπό διαχείριση.  

Στις προμήθειες διεκπεραίωσης  
 αμοιβές των επαγγελματικών εταιρειών, όπως ελεγκτών και 
νομικών συμβούλων 

 κρατικά, ρυθμιστικά έξοδα, δαπάνες εγγραφής σε μητρώα, 
αμοιβές τοπικών εκπροσώπων και έξοδα διασυνοριακού 
μάρκετινγκ 

 κόστος ενημέρωσης των μετόχων, για παράδειγμα κόστος 
δημιουργίας, μετάφρασης, εκτύπωσης και διανομής των 
εκθέσεων των μετόχων, των ενημερωτικών δελτίων και των KIID 

 έκτακτες δαπάνες, για παράδειγμα για νομικούς ή άλλους 
εμπειρογνώμονες που χρειάζονται για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων των μετόχων 

 όλα τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη 
διανομή, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που δημιουργούνται 
από την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
τους έχει αναθέσει η SICAV 

Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στις προμήθειες που αναφέρονται 
στην ενότητα «Περιγραφή υποκεφαλαίων» 

 φόροι επί ενεργητικού και εισοδήματος 
 τυπικές μεσιτικές και τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες  

 συναλλαγές και διαπραγματεύσεις αξιογράφων 
 αμοιβές που το Δ.Σ. συμφωνεί ότι θα πρέπει να καταβάλει η 

SICAV στα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. για τη θητεία τους στο Δ.Σ.  
 προμήθειες και έξοδα των αντιπροσώπων των διαχειριστών 
επενδύσεων και των διαχειριστών υποεπενδύσεων κατά την 
κεντρική διαχείριση των εντολών και την υποστήριξη της βέλτιστης 
εκτέλεσης, κάποιοι εκ των οποίων μπορεί να είναι συνδεδεμένες 
εταιρείες της Amundi 

Όλα τα έξοδα που καταβάλλονται από το ενεργητικό των μετόχων 
αντανακλώνται στους υπολογισμούς της ΚΑΕ, ενώ τα πραγματικά 
ποσά που καταβάλλονται καταγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις της 
SICAV. 
Οι τακτικές δαπάνες θα χρεώνονται αρχικά έναντι του τρέχοντος 
εισοδήματος, στη συνέχεια έναντι των πραγματοποιηθέντων 
κεφαλαιακών κερδών, και τέλος έναντι του κεφαλαίου. 
Κάθε υποκεφάλαιο ή/και κατηγορία καταβάλλουν όλα τα έξοδα που 
τους βαρύνουν άμεσα ενώ καταβάλλουν επίσης την κατ' αναλογία 
μετοχή (με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού) του κόστους που δεν 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο υποκεφάλαιο ή κατηγορία. Για κάθε 
κατηγορία μετοχών της οποίας το νόμισμα διαφέρει από το βασικό 
νόμισμα του υποκεφαλαίου, όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη 
διατήρηση του ξεχωριστού νομίσματος της κατηγορίας μετοχών (όπως 
κόστος αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και αγοραπωλησιών 
συναλλάγματος) θα χρεώνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. 

Βέλτιστη εκτέλεση 
Κάθε διαχειριστής επενδύσεων και διαχειριστής υποεπενδύσεων έχει 
υιοθετήσει μια πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης για να υλοποιεί όλα τα 
εύλογα μέτρα που διασφαλίζουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για 
τη SICAV, κατά την εκτέλεση εντολών. Για τον καθορισμό του τι 
συνιστά βέλτιστη εκτέλεση, ο διαχειριστής επενδύσεων ή/και ο 
διαχειριστής υποεπενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη διάφορους 
παράγοντες, όπως τιμή, ρευστότητα, ταχύτητα και κόστος, μεταξύ 
άλλων, ανάλογα με τη σχετική τους σημασία, με βάση τους διάφορους 
τύπους εντολών ή χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι συναλλαγές 
εκτελούνται κυρίως μέσω χρηματομεσιτών που επιλέγονται και 
παρακολουθούνται βάσει των κριτηρίων της πολιτικής βέλτιστης 
εκτέλεσης. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αντισυμβαλλόμενοι που 
είναι συνεργάτες της Amundi. Για την επίτευξη του στόχου βέλτιστης 
εκτέλεσης, ο διαχειριστής επενδύσεων ή/και ο διαχειριστής 
υποεπενδύσεων μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει 
αντιπροσώπους (συνεργάτες της Amundi ή όχι) για τη διαβίβαση και 
την εκτέλεση των εντολών του. 
Ο διαχειριστής επενδύσεων και ο διαχειριστής υποεπενδύσεων μπορεί 
να χρησιμοποιούν ρυθμίσεις αμοιβών χωρίς μετρητά (soft 
commission) για να μπορούν να αποκτούν αγαθά, υπηρεσίες ή άλλα 
οφέλη (όπως έρευνα) τα οποία είναι προς όφελος της διοίκησης της 
SICAV, για το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων. Όλες οι συναλλαγές 
που γίνονται σε βάση ρυθμίσεις αμοιβών χωρίς μετρητά (soft 
commission) σε σχέση με τη SICAV θα υπόκεινται στον θεμελιώδη 
κανόνα της βέλτιστης εκτέλεσης και θα κοινοποιούνται επίσης στις 
εκθέσεις των μετόχων. 
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Ειδοποιήσεις και δημοσιεύσεις 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Από τις Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 και εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά 
από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικών δικαιοδοσιών, 
οι ανακοινώσεις προς τους μετόχους που ενημερώνουν για 
οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τη SICAV ή τα υποκεφάλαιά της που 
(i) αποφασίζονται σε εξαιρετικές και επείγουσες περιστάσεις ή (ii) 
θεωρούνται ότι δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των 
μετόχων, θα κοινοποιούνται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της.  
 
Οι μέτοχοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τη διεύθυνση 
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-
Links/Regulatory-information/Amundi-Funds  
 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ενημερωτικό Δελτίο ή σε 
περίπτωση έκτακτων και επειγουσών περιστάσεων όπως αναφέρεται 
παραπάνω, οποιαδήποτε ειδοποίηση που θα ενημερώνει για ουσιώδη 
αλλαγή των συμφερόντων των μετόχων στο SICAV ή σε οποιοδήποτε 
υποκεφάλαιο θα συνεχίσει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση. 

 
Οι ΚΑΕ και οι ειδοποιήσεις μερισμάτων για όλες τις υπάρχουσες 
κατηγορίες μετοχών όλων των υποκεφαλαίων είναι διαθέσιμες από την 
εταιρική έδρα, και μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών διαύλων και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, με απόφαση του Δ.Σ. Οι ΚΑΕ είναι επίσης 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  fundsquare.com. 
Οι πληροφορίες για παλαιότερες αποδόσεις φαίνονται στο Έγγραφο 
επενδυτών κάθε υποκεφαλαίου, ανά κατηγορία μετοχών και στις 
εκθέσεις των μετόχων. Οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις εκδίδονται εντός 
τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. Οι μη ελεγμένες 
εξαμηνιαίες εκθέσεις εκδίδονται εντός δύο μηνών μετά τη λήξη της 
περιόδου που καλύπτουν. Οι λογαριασμοί της SICAV εκφράζονται σε 
EUR και οι λογαριασμοί των υποκεφαλαίων εκφράζονται στο βασικό 
νόμισμα κάθε υποκεφαλαίου. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα έγγραφα για τη SICAV 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση amundi.com ή σε τοπικό αντιπρόσωπο 
(εάν υπάρχει στη χώρα σας) ή στην εταιρική έδρα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 Έγγραφα Επενδυτών 
 εκθέσεις μετόχων (τελευταία ετήσια έκθεση και εξαμηνιαία έκθεση) 
 ειδοποιήσεις προς μετόχους 
 το ενημερωτικό δελτίο 
 οι πολιτικές της SICAV για τη βέλτιστη εκτέλεση, τη διαχείριση 
παραπόνων, τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων, και τα δικαιώματα ψήφου που συνοδεύουν τα 
αξιόγραφα του χαρτοφυλακίου 

 η πολιτική αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης 
 το ενημερωτικό φυλλάδιο, το καταστατικό ή οι κανονισμοί 
διοίκησης, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, τα 
έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές κάθε κύριου 
αμοιβαίου κεφαλαίου και η σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της 
SICAV και του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 
Για τα υποκεφάλαια ΑΚΧΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα 
ακόλουθα έγγραφα (επικαιροποιούνται σε εβδομαδιαία βαση):  
  ανάλυση ληκτότητας του χαρτοφυλακίου κάθε υποκεφαλαίου 
ΑΚΧΑ,  

 πιστωτικό προφίλ κάθε υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ,  
 λεπτομέρειες για τις δέκα (10) μεγαλύτερες συμμετοχές κάθε 
υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της 
διάρκειας και του τύπου ενεργητικού, καθώς και του 
αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση συμφωνιών επαναγοράς και 
αντίστροφης επαναγοράς,  

 συνολική αξία ενεργητικού κάθε υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ, και  
 καθαρή απόδοση κάθε υποκεφαλαίου ΑΚΧΑ.  

Επίσης, στην εταιρική έδρα μπορείτε να διαβάσετε ή να αποκτήσετε 
αντίγραφα όλων των παραπάνω εντύπων καθώς και άλλων σχετικών 
εγγράφων, όπως του καταστατικού, και ορισμένων βασικών 
συμβάσεων μεταξύ της SICAV και της εταιρείας διαχείρισης, των 
διαχειριστών επενδύσεων και των παρόχων υπηρεσιών. 

Ρευστοποίηση ή συγχώνευση 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει τη ρευστοποίηση υποκεφαλαίων ή 
κατηγοριών μετοχών εάν ισχύει κάτι από τα παρακάτω: 

 η συνολική αξία του ενεργητικού του υποκεφαλαίου ή της 
κατηγορίας μετοχών είναι χαμηλότερη από αυτή την οποία το Δ.Σ. 
θεωρεί την κατώτατη για αποτελεσματική λειτουργία 

 η ρευστοποίηση δικαιολογείται από σημαντική μεταβολή στις 
οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες που επηρεάζει τις επενδύσεις 
του υποκεφαλαίου ή της κατηγορίας μετοχών 

 η ρευστοποίηση γίνεται στο πλαίσιο σχεδίου εξορθολογισμού 
(π.χ. γενική αναπροσαρμογή των προσφερόμενων μετοχών του 
υποκεφαλαίου) 

Εάν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, η ρευστοποίηση ενός υποκεφαλαίου 
ή μιας κατηγορίας μετοχών απαιτεί την έγκριση των μετόχων του 
υποκεφαλαίου ή της κατηγορίας μετοχών. Η έγκριση μπορεί να απαιτεί 
απλή πλειοψηφία των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται 
σε έγκυρη συνέλευση (δεν απαιτείται απαρτία). 
Γενικά, οι μέτοχοι του σχετικού υποκεφαλαίου ή της κατηγορίας 
μετοχών μπορούν να συνεχίζουν να εξαγοράζουν ή να μεταφέρονται 
σε άλλη κατηγορία μετοχών, χωρίς προμήθειες εξαγοράς και 
μεταφοράς, έως την ημερομηνία της ρευστοποίησης. Οι τιμές στις 
οποίες εκτελούνται αυτές οι συναλλαγές εξαγοράς και μεταφοράς θα 
αντανακλούν το κόστος που σχετίζεται με τη ρευστοποίηση. Το Δ.Σ. 
μπορεί να αναστείλει ή να αρνηθεί να εκτελέσει εντολές εξαγοράς και 
μεταφοράς εάν θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των 
μετόχων. 
Μόνο η ρευστοποίηση του τελευταίου εναπομείναντος υποκεφαλαίου 
θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση της SICAV. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μόλις αποφασιστεί η εκκαθάριση, η SICAV και όλα τα 
υποκεφάλαια πρέπει να διακόψουν την έκδοση νέων μετοχών εκτός 
εάν χρειάζεται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 
Η ίδια η SICAV μπορεί να διαλυθεί ανά πάσα στιγμή με απόφαση των 
μετόχων (για προϋποθέσεις απαρτίας και δικαιωμάτων ψήφου, βλ. 
καταστατικό). Επιπλέον, εάν αποφασιστεί ότι το κεφάλαιο της SICAV 
έχει πέσει κάτω από τα δύο τρίτα του ελάχιστου απαιτούμενου 
κεφαλαίου, πρέπει να δοθεί στους μετόχους η δυνατότητα να 
ψηφίσουν για τη διάλυση σε γενική συνέλευση εντός 40 ημερών από 
την ημερομηνία λήψης της απόφασης. 
Η διάλυση απαιτεί έγκριση από την απλή πλειοψηφία των μετοχών 
που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη συνέλευση, ή από το 25% 
των μετοχών που παρίστανται και εκπροσωπούνται εάν το κεφάλαιο 
της SICAV είναι κάτω του 25% του κατώτατου ορίου (δεν απαιτείται 
απαρτία). 
Εάν απαιτείται εκκαθάριση της SICAV, ένας ή περισσότεροι 
εκκαθαριστές που διορίζονται από τους μετόχους θα ρευστοποιήσουν 
το ενεργητικό της SICAV προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων και 
θα διανείμουν τα καθαρά κέρδη (μετά την αφαίρεση κόστους που 
σχετίζεται με την εκκαθάριση) στους μετόχους ανάλογα με τη 
συμμετοχή τους. 
Τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση και δεν διεκδικούνται 
εγκαίρως από τους μετόχους θα καταθέτονται σε λογαριασμό 
μεσεγγύησης στο Caisse de Consignation του Λουξεμβούργου. Εάν 
υπάρχουν ακόμη αζήτητα ποσά μετά το πέρας 30 ετών, θα 
καταπίπτουν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. 

MERGERS 
Στο πλαίσιο του νόμου 2010, κάθε υποκεφάλαιο δύναται να 
συγχωνευθεί με άλλο υποκεφάλαιο, όπου κι αν έχει την έδρα του (είτε 
το άλλο υποκεφάλαιο είναι εντός της SICAV είτε σε διαφορετικό 
ΟΣΕΚΑ). Το Δ.Σ. έχει την εξουσία να εγκρίνει κάθε σχετική 
συγχώνευση. Εάν η συγχώνευση περιλαμβάνει κάποιον άλλον 
ΟΣΕΚΑ, το Δ.Σ. δύναται επίσης να επιλέξει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της συγχώνευσης. 
Η SICAV μπορεί επίσης να συγχωνευθεί με άλλον ΟΣΕΚΑ, όπως 
προβλέπεται από τον νόμο 2010. Το Δ.Σ. έχει την εξουσία να εγκρίνει 
συγχωνεύσεις άλλων ΟΣΕΚΑ στη SICAV και να ορίζει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των εν λόγω συγχωνεύσεων. Ωστόσο, η συγχώνευση 
της SICAV σε άλλον ΟΣΕΚΑ πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία 
των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε συνέλευση των 
μετόχων. 
Οι μέτοχοι των οποίων οι επενδύσεις περιλαμβάνονται σε συγχώνευση 
θα ενημερωθούν για τη συγχώνευση τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να 
μεταφέρουν τις μετοχές τους σε άλλη κατηγορία χωρίς χρεώσεις 
εξαγοράς ή μεταφοράς. 
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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Δραστηριότητες και επιχειρηματική δομή 
Επωνυμία εταιρείας διαχείρισης 
Amundi Luxembourg S.A. 

Εταιρική έδρα και επιχειρησιακό κέντρο 
5, allée Scheffer 
2520 Λουξεμβούργο 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
Τηλ +352 26 86 80 80 

Νομική μορφή εταιρείας  Ανώνυμη εταιρεία 
Συστήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996 
Καταστατικό Έναρξη ισχύος στις 20 Δεκεμβρίου1996 και δημοσίευση 
στο Mémorial στις 28 Ιανουαρίου 1997. Τελευταία τροποποίηση στις 1 
Ιανουαρίου 2018 και δημοσίευση στο RESA στις 8 Ιανουαρίου 2018. 

Ρυθμιστική αρχή 
Commission de Surveillance du Secteur Financier  
283, route d’Arlon  
1150 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο 

Αριθμός μητρώου B 57.255  

Κεφάλαιο  EUR 17,785,525 

Λοιπές FCP υπό διαχείριση  Amundi SIF, Amundi S.F., Amundi 
Unicredit Premium Portfolio (formerly named MyNEXT), Amundi Total 
Return, Camca Lux Finance και Innovative Investment Funds 
Solutions.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η εταιρεία διαχείρισης είναι αρμόδια για τη διαχείριση των επενδύσεων, 
για διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μάρκετινγκ και υπηρεσίες 
διάθεσης. Η εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί επίσης ως ημεδαπός 
πράκτορας, με την οποία ιδιότητα είναι αρμόδια για τα διοικητικά 
καθήκοντα που ορίζονται από τη νομοθεσία και το καταστατικό, καθώς 
και για την τήρηση των βιβλίων και των αρχείων των υποκεφαλαίων 
και της SICAV. Η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται στο κεφάλαιο 15 του 
νόμου του 2010. 
Η εταιρεία διαχείρισης έχει την επιλογή να αναθέσει σε τρίτους κάποιες 
ή όλες τις αρμοδιότητές της. Για παράδειγμα, εφόσον διατηρεί τον 
έλεγχο και την εποπτεία, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να διορίσει έναν 
ή περισσότερους διαχειριστές επενδύσεων για να αναλάβουν την 
καθημερινή διαχείριση του ενεργητικού των υποκεφαλαίων, ή έναν ή 
περισσότερους συμβούλους για να παρέχουν επενδυτικές 
πληροφορίες, συστάσεις και μελέτες για μελλοντικές και υφιστάμενες 
επενδύσεις. Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί επίσης να διορίσει 
διάφορους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων, καθώς και να αναθέσει σε διανομείς τη διάθεση και τη 
διανομή μετοχών των υποκεφαλαίων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία 
όπου είναι εγκεκριμένη η πώληση των μετοχών. 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
Η εταιρεία διαχείρισης δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή εταιρείας 
διαχείρισης, όπως ορίζεται για κάθε υποκεφάλαιο στην ενότητα 
«Περιγραφή υποκεφαλαίων». Αυτή η αμοιβή υπολογίζεται βάσει του 
ημερήσιου καθαρού ενεργητικού κάθε υποκεφαλαίου και καταβάλλεται 
κάθε τρίμηνο αναδρομικά. Η εταιρεία διαχείρισης πληρώνει τους 
διαχειριστές επενδύσεων, τους παρόχους υπηρεσιών και τους 
διανομείς από την αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης. Η εταιρεία 
διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει να αποποιηθεί μέρος ή το σύνολο 
της αμοιβής της για να μειώσει τον αντίκτυπο στην απόδοση. Αυτές οι 
δυνατότητες αποποίησης μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε 
υποκεφάλαιο ή κατηγορία μετοχών, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα και σε οποιονδήποτε βαθμό, όπως ορίζεται από την εταιρεία 
διαχείρισης. 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι διαχειριστές επενδύσεων, οι διαχειριστές υποεπενδύσεων, και όλοι 
οι άλλοι πάροχοι υπηρεσιών συνάπτουν συμβάσεις αορίστου 
διάρκειας με την εταιρεία διαχείρισης. Εάν κάποιος διαχειριστής 
επενδύσεων παραβιάσει ουσιωδώς τη σύμβασή του, αυτή η σύμβαση 
μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
διαχειριστές επενδύσεων και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 
παραιτηθούν ή να αντικατασταθούν με ενημέρωση 90 ημέρες 
νωρίτερα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
Η εταιρεία διαχείρισης έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μια πολιτική 
αποδοχών η οποία συνάδει και προωθεί την ασφαλή και 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, μέσω ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου το οποίο από τη φύση του δεν ενθαρρύνει την υπερβολική 
ανάληψη κινδύνων, καθώς η εν λόγω ανάληψη κινδύνων δεν συνάδει 
με το προφίλ κινδύνου των υποκεφαλαίων. Η εταιρεία διαχείρισης έχει 
εντοπίσει τα μέλη του προσωπικού της των οποίων η επαγγελματική 
δραστηριότητα έχει ουσιαστική επίπτωση στο προφίλ κινδύνου των 
υποκεφαλαίων, και θα διασφαλίσει ότι αυτά τα μέλη συμμορφώνονται 
με την πολιτική αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών ενσωματώνει τη 
διακυβέρνηση, μια δομή αποδοχών η οποία ισορροπεί ανάμεσα σε 
πάγια και μεταβλητά στοιχεία, και κανόνες εναρμόνισης κινδύνου και 
μακροπρόθεσμης απόδοσης. Αυτοί οι κανόνες εναρμόνισης έχουν 
σκοπό να συνάδουν με τα συμφέροντα της εταιρείας διαχείρισης, της 
SICAV και των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως η 
επιχειρηματική στρατηγική, ο στόχοι, οι αξίες και τα συμφέροντα, και 
συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων. Η εταιρεία διαχείρισης διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός 
των αποδοχών με βάση την απόδοση βασίζεται στα εκάστοτε μεγέθη 
πολυετούς απόδοσης της SICAV και ότι η πραγματική πληρωμή των 
εν λόγω αποδοχών εκτείνεται στο διάστημα της ίδιας περιόδου. Οι 
λεπτομέρειες της τρέχουσας πολιτικής αποδοχών της εταιρείας 
διαχείρισης, όπως η περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των 
αποδοχών και των παροχών και η ταυτότητα των ατόμων που είναι 
αρμόδια για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, είναι 
διαθέσιμες στη σελίδα «Κανονιστικές πληροφορίες» της amundi.com, 
ή κατόπιν αιτήματος για δωρεάν αντίτυπο από την έδρα της εταιρείας 
διαχείρισης. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας διαχείρισης που είναι υπάλληλοι της 
Amundi 

Ms. Jeanne Duvoux 
Chief Executive Officer and Managing Director  
Amundi Luxembourg S.A.  

Mr. David Joseph Harte 
Chief Executive Officer 
Amundi Ireland Limited 

Mr. Enrico Turchi 
Deputy Chief Executive Officer and Managing Director 
Amundi Luxembourg S.A. 

Διευθυντές της εταιρείας διαχείρισης που δεν είναι υπάλληλοι της 
Amundi 

Mr. Claude Kremer 
Συνεργάτης της Arendt & Medernach 

Mr. Pascal Biville 
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ  

Mr. François Marion 
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ  
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Διευθύνοντα στελέχη 
Ms. Jeanne Duvoux 
Chief Executive Officer and Managing Director 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Enrico Turchi 
Deputy Chief Executive Officer and Managing Director 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Pierre Bosio 
Chief Operating Officer 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Charles Giraldez 
Deputy Chief Executive Officer 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Benjamin Launay 
Real Estate Portfolio Manager 
Amundi Luxembourg S.A. 

Mr. Hervé Leclercq 
Head of Real and Private Assets 
Amundi Luxembourg S.A. 

Διαχειριστές και υποδιαχειριστές επενδύσεων 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Amundi Asset Management 
91-93, boulevard Pasteur  
75015 Παρίσι, Γαλλία 

Amundi Austria GmbH 
Schwarzenbergplatz 3 
1010 Βιέννη, Αυστρία 

Amundi Deutschland GmbH 
Arnulfstraße 124 - 126 
D-80636 Μόναχο, Γερμανία 
Amundi Hong Kong Ltd 
901- 908, One Pacific Place 
No. 88 Queensway 
Χονγκ Κονγκ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 

Amundi Ireland Limited 
1,George’s Quay Plaza 
George’s Quay 
Dublin 2, Ιρλανδία 
Amundi Japan 
1- 2- 2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku 
Tokyo 100- 0011, Ιαπωνία 

Amundi SGR S.p.A. 
Via Cernaia, 8- 10 –  
20121 Μιλάνο, Ιταλία 

Amundi Asset Management US, Inc  
60, State Street 
Βοστώνη, MA 02109- 1820, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Amundi (UK) Ltd 
77 Coleman Street 
London , EC2R 5BJ, Ηνωμένο Βασίλειο 

Amundi Singapore Ltd 
168 Robinson Road #24- 01, Capital Tower, 
Σιγκαπούρη 068912, Σιγκαπούρη 

Montpensier Finance 
58, avenune Marceau 
75008 Παρίσι, Γαλλία 

Polen Capital Management LLC 
1825 NW Corporate Blvd. 
Suite 300 
Boca Raton, Florida – 33431, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Resona Asset Management Co. Ltd 
Fukagawa Gatharia W2 Bldg  
5- 65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku  
Tokyo 135- 8581, Ιαπωνία 
 
Ο διαχειριστής επενδύσεων είναι υπεύθυνος για την καθημερινή 
διαχείριση των υποκεφαλαίων. 
Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ., ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να 
παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στο Δ.Σ. κατά τον καθορισμό της 
επενδυτικής πολιτικής και για τη λήψη αποφάσεων σε ορισμένα θέματα 
για τη SICAV ή για κάποιο υποκεφάλαιο. 
Ο διαχειριστής επενδύσεων έχει την επιλογή να αναθέτει σε 
διαχειριστές υποεπενδύσεων, με δικά του έξοδα και ευθύνη και με την 
έγκριση του Δ.Σ., της εταιρείας διαχείρισης και της CSSF, μέρος ή το 
σύνολο των καθηκόντων του όσον αφορά τη διαχείριση των 
επενδύσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Για παράδειγμα, εφόσον διατηρεί τον έλεγχο και την εποπτεία, η εταιρεία 
διαχείρισης μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους διαχειριστές 
υποεπενδύσεων για να αναλάβουν την καθημερινή διαχείριση του 
ενεργητικού των υποκεφαλαίων, ή έναν ή περισσότερους συμβούλους για 
να παρέχουν επενδυτικές πληροφορίες, συστάσεις και μελέτες για 
μελλοντικές και υφιστάμενες επενδύσεις. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Amundi Asset Management (διεύθυνση παραπάνω) 

Amundi Deutschland GmbH (διεύθυνση παραπάνω) 

Amundi SGR S.p.A. (διεύθυνση παραπάνω) 

Amundi (UK) Ltd (διεύθυνση παραπάνω) 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

SBI Funds Management Pvt Ltd. 
9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39,  
G Block Bandra-Kurla Complex 
Bandra (East), Mumbai 400051, Ινδία 

 
Οι σύμβουλοι επενδύσεων παρέχουν επενδυτικές συστάσεις στους 
διαχειριστές ή υποδιαχειριστές επενδύσεων υποκεφαλαίων. 
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Πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται 
από την εταιρεία διαχείρισης 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Société Générale Luxembourg 
28- 32, place de la Gare  
1616 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 
Ο διοικητικός αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για ορισμένα διοικητικά 
και υπαλληλικά καθήκοντα που του ανατίθενται, όπως ο υπολογισμός 
της ΚΑΕ, και η υποστήριξη στην κατάρτιση και τη συμπλήρωση 
οικονομικών εκθέσεων. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

CACEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 
5, allée Scheffer 
2520 Λουξεμβούργο 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 
Ο υπεύθυνος μητρώου και ο αντιπρόσωπος μεταβίβασης είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση του μητρώου μετόχων της SICAV και για την 
επεξεργασία των αιτημάτων έκδοσης, πώλησης, αγοράς, εξαγοράς, 
μεταφοράς ή μεταβίβασης μετοχών των υποκεφαλαίων. 

 

GUARANTOR 

Amundi S.A. 
91-93, boulevard Pasteur 
75015 Παρίσι, Γαλλία 
Ο εγγυητής παρέχει προστασία για τα υποκεφάλαια που 
προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα. 
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ΌΡΟΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΗΜΑΣΊΑ  

Οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο έχουν τις εξής σημασίες στο 
παρόν ενημερωτικό δελτίο: Οι λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στον νόμο 
του 2010 ή, κατά περίπτωση, στον κανονισμό ΑΚΧΑ, αλλά όχι στο παρόν, θα 
έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στον νόμο του 2010 ή, κατά 
περίπτωση, στον κανονισμό ΑΚΧΑ.   

ΑΚΧΑ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που πληροί τις προϋποθέσεις και εγκρίνεται ως αμοιβαίο 
κεφάλαιο της χρηματαγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό ΑΚΧΑ (όπως 
ορίζεται παρακάτω).  

Αναδυόμενη αγορά Όλες οι χώρες, εκτός από την Αυστραλία, την 
Αυστρία, το Βατικανό, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την 
Ελβετία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, 
τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, τη Νέα Ζηλανδία, τη 
Νορβηγία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, το Σαν Μαρίνο, τη Σιγκαπούρη, 
τη Σουηδία, τη Φινλανδία, το Χονγκ Κονγκ. 

Αξιολόγηση ESG Τίτλος με αξιολόγηση ESG για σκοπούς αξιολόγησης 
ESG από την Amundi Asset Management ή από τρίτο μέρος 
αναγνωρισμένο για επαγγελματική ESG αξιολόγηση. 

Αποτίμηση βάσει υποδείγματος: Αποτίμηση με βάση δείκτη αναφοράς, με 
προβολή ή υπολογισμένη με άλλον τρόπο από ένα ή περισσότερα δεδομένα 
της αγοράς. 

Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές της αγοράς: Αποτίμηση που βασίζεται 
στην τελευταία διαθέσιμη τιμή της κύριας αγοράς στην οποία τα εκάστοτε 
αξιόγραφα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως παρέχεται από 
υπηρεσία παροχής τιμών που εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

Βασικό νόμισμα Το νόμισμα στο οποίο ένα υποκεφάλαιο εκτελεί τα λογιστικά 
του χαρτοφυλακίου του και τηρεί την κύρια ΚΑΕ του. 

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. 

Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας. Η 
διαδικασία εσωτερικής, συντηρητικής αξιολόγησης της πιστωτικής ποιότητας 
που θεσπίζεται, υλοποιείται και εφαρμόζεται με συνέπεια από την εταιρεία 
διαχείρισης, με σκοπό τον καθορισμό της πιστωτικής ποιότητας μέσων 
χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων 
από τιτλοποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον εκδότη του μέσου και τα 
χαρακτηριστικά του ίδιου του μέσου. 

Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV. 

Εκθέσεις μετόχων Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της SICAV. 

Εμείς, εμάς Η SICAV, ενεργώντας μέσω του Δ.Σ. ή μέσω παρόχων 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο, εκτός του 
ελεγκτή και διανομέων. 

Ενημερωτικό δελτίο Το παρόν έγγραφο, όπως τροποποιείται κατά 
διαστήματα. 

Επενδυτικού βαθμού  Αξιολόγηση τουλάχιστον ΒΒΒ- από την S&P, Baa3 
από τη Moody’s ή/και BBB- (από τη Fitch). 

Εργάσιμη ημέρα Οποιαδήποτε ημέρα που θεωρείται εργάσιμη ημέρα με 
πλήρες ωράριο για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο ή στις χώρες που 
ορίζονται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο υποκεφάλαιο. 

Εσείς  Παλαιοί, υφιστάμενοι ή μελλοντικοί μέτοχοι, ή αντιπρόσωποι αυτών. 

Ευρώπη Δανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και τα 
εξαρτώμενα εδάφη τουςꞏ Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Λευκορωσία, 
Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική 
Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Βόρεια 
Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Πόλη του 
Βατικανού, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσική Ομοσπονδία (CIS). 

Έγγραφο Επενδυτών (KIID) Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους 
επενδυτές 

Θεσμικοί επενδυτές Επενδυτές που χαρακτηρίζονται ως θεσμικοί 
επενδυτές από το άρθρο 175 του Νόμου 2010 ή από τις κατευθυντήριες 
γραμμές ή τις συστάσεις της CSSF. 

ΚΑΕ Καθαρή αξία ενεργητικού, η αξία μίας μετοχής. 

Κανονισμός ΑΚΧΑ Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία 
κεφάλαια χρηματαγοράς και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2018/990 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2018, ο οποίος τροποποιεί 
και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις απλές, διαφανείς και 
τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα διασφαλισμένα 
με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), τις απαιτήσεις για ενεργητικό που 
λαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνιών αντίστροφης επαναγοράς και τις 
μεθοδολογίες αξιολόγησης πιστωτικής ποιότητας. 

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» 

Κανονισμός περί Γνωστοποιήσεων ή SFDR Ο Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να 
συμπληρωθεί, να ενοποιηθεί, να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε 
μορφή ή να τροποποιηθεί κατά άλλο τρόπο. 

Καταστατικό Το καταστατικό της SICAV, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Κράτος μέλος Ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. 

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. 

Κάτοικος των ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς Οποιοδήποτε από 
τα παρακάτω: 

–  πολίτης ή κάτοικος των ΗΠΑ, ή το κληροδότημα του εν λόγω ατόμου 

– συνεταιρισμός ή εταιρεία που έχει συσταθεί στις ΗΠΑ ή υπό την 
ομοσπονδιακή ή πολιτειακή νομοθεσία των ΗΠΑ 

–  καταπίστευμα που ελέγχεται κατά κύριο λόγο από κάποιον από τους 
παραπάνω και ανήκει κατά κύριο λόγο στη δικαιοδοσία δικαστηρίου 
των ΗΠΑ  

Λατινική Αμερική Αϊτή, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, 
Γουατεμάλα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, 
Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, 
Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Χιλή. 

ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) Αίγυπτος, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανος, Μαρόκο, 
Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Τυνησία. 

Νόμος περί Προστασίας των Δεδομένων Ο Νόμος της 1ης 
Αυγούστου του 2018 του Λουξεμβούργου περί της οργάνωσης της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων και το γενικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης 
Απριλίου του 2016 περί της προστασίας των φυσικών προσώπων 
αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την 
ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά 
διαστήματα. 

Νόμος 2010 Ο νόμος του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 
περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, όπως έχει τροποποιηθεί.  

Παράγοντες βιωσιμότητας Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 
ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.  
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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. 

Πολίτης των ΗΠΑ Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
– κάτοικος των ΗΠΑ, καταπίστευμα (trust) του οποίου είναι 

καταπιστευματοδόχος πολίτης των ΗΠΑ, ή κληροδότημα του οποίου είναι 
εκτελεστής ή διαχειριστής πολίτης των ΗΠΑ 

– συνεταιρισμός ή εταιρεία που έχει συσταθεί υπό την ομοσπονδιακή ή 
πολιτειακή νομοθεσία των ΗΠΑ 

– αντιπροσωπεία ή υποκατάστημα αλλοδαπού νομικού προσώπου με έδρα 
στις ΗΠΑ 

– περιοριστικός ή παρόμοιος λογαριασμός (εκτός λογαριασμού κληρονομίας 
ή κληροδοτημάτων) που τηρείται από διαπραγματευτή ή άλλον 
καταπιστευματοδόχο ο οποίος ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω 
κατηγορίες, ή προς όφελος ή για λογαριασμό κάποιου από τους 
παραπάνω 

– συνεταιρισμός ή εταιρεία που έχει οργανωθεί ή συσταθεί από κάποιο από 
τα παραπάνω πρόσωπα, όχι υπό τη νομοθεσία των ΗΠΑ, για επένδυση 
σε αξιόγραφα που δεν είναι εγγεγραμμένα βάσει του Νόμου του 1933, 
εκτός εάν έχει οργανωθεί και ανήκει σε διαπιστευμένους επενδυτές που δεν 
είναι φυσικά πρόσωπα, κληροδοτήματα ή καταπιστεύματα 

Τίτλοι δυσμενούς κατάστασης Τίτλοι που εκδίδονται από εταιρεία, κυρίαρχο 
κράτος ή φορέα που είτε τελούν σε κατάσταση αθέτησης υποχρεώσεων είτε 
ενέχουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων τους. 

Τίτλος εξαγοράς μετοχών Τίτλος ή μέσο που αντιγράφει μια μετοχή ή 
βασίζεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων μελλοντικής 
αγοράς μετοχών, δικαιωμάτων προεγγραφής, δικαιωμάτων αγοράς, 
ενσωματωμένων παραγώγων που βασίζονται σε μετοχές ή δείκτες 
μετοχών και των οποίων ο οικονομικός αντίκτυπος οδηγεί σε αποκλειστική 
έκθεση σε μετοχές, αποθετηρίων, π.χ. αμερικάνικα αποθετήρια και 
παγκόσμια αποθετήρια, ή P-Note. Τα υποκεφάλαια που σκοπεύουν να 
χρησιμοποιούν P-Note θα το αναφέρουν συγκεκριμένα στην επενδυτική 
τους πολιτική. 

Υποκεφάλαιο ΑΚΧΑ. Υποκεφάλαιο εντός του ΟΣΕΚΑ που πληροί τις 
προϋποθέσεις και εγκρίνεται ως αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΑΚΧΑ.  

ABCP Εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση. 

ESG  Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα. 

WAL  Σταθμισμένη μέση ζωή, η οποία εκφράζει τη διάρκεια που απομένει μέχρι 
τις αρχικές εξοφλήσεις κεφαλαίου επί του τίτλου (χωρίς να συνυπολογίζονται οι 
καταβολές τόκων στον λογαριασμό και οι μειώσεις στην αξία του αρχικού 
κεφαλαίου). 

WAM  Σταθμισμένη μέση ληκτότητα, η οποία ορίζεται ως ο σταθμισμένος με 
βάση το ενεργητικό μέσος αριθμός ημερών μέχρι την επόμενη ημερομηνία 
επανακαθορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου (και όχι η τελική λήξη) ή ως η 
ημερομηνία λήξης για μέσα σταθερού επιτοκίου και μέσα κυμαινόμενου 
επιτοκίου για τα οποία έχει επέλθει η τελευταία ημερομηνία επανακαθορισμού 

SICAV Η Amundi Funds, εταιρεία SICAV με έδρα το Λουξεμβούργο. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

– Εντολές συμμετοχής, επαναγοράς και εξαγοράς, καθώς και καταβολές εσόδων από 
επαναγορές και εξαγορές 
[Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160, άρθρο 1 παρ. 4 που αντικαθιστά το άρθρο 92 παρ. 1. στοιχεία α) και β)] 

 
Οι μεριδιούχοι που επενδύουν μέσω διανομέα, αντιπροσώπου ή άλλου μεσάζοντα, θα πρέπει 
να υποβάλλουν όλα τα αιτήματα συναλλαγής μέσω του μεσάζοντα τους. 

 
Για επενδυτές που καταρτίζουν συναλλαγές απευθείας με τη SICAV, στο ενημερωτικό δελτίο 
διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες για τις εντολές συμμετοχής, επαναγοράς και εξαγοράς, 
καθώς και για τις καταβολές εσόδων από επαναγορές και εξαγορές. 

 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι προσβάσιμο 
στη διεύθυνση: www.amundi.lu/amundi- funds 

 

– Δικαιώματα επενδυτών 
[Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160, άρθρο 1 παρ. 4 που αντικαθιστά το άρθρο 92 παρ. 1. στοιχείο γ)] 

 
Όλοι οι επενδυτές τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και δεν παρέχεται προνομιακή μεταχείριση 
ούτε ειδικά οικονομικά οφέλη σε μεμονωμένους επενδυτές ή ομάδες επενδυτών. 

 
Στις γενικές συνελεύσεις της SICAV, κάθε Μεριδιούχος έχει το δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε 
ακέραιο Μερίδιο που κατέχει. Ένας Μεριδιούχος οποιουδήποτε Υποκεφαλαίου ή Κατηγορίας 
θα δικαιούται, σε κάθε μεμονωμένη συνέλευση των Μεριδιούχων του εν λόγω Υποκεφαλαίου 
ή Κατηγορίας, μία ψήφο για κάθε ακέραιο Μερίδιο που κατέχει στο εν λόγω Υποκεφάλαιο ή 
Κατηγορία. Σε περίπτωση συγκατοχής, μόνο ο πρώτος κατονομαζόμενος Μεριδιούχος μπορεί 
να ψηφίζει. 

 
Η SICAV εφιστά την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι κάθε επενδυτής θα μπορεί να 
ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του ως επενδυτής απευθείας έναντι της SICAV, κυρίως το 
δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις των Μεριδιούχων, μόνο εάν είναι ο ίδιος 
καταχωρισμένος, στο όνομά του, στο μητρώο Μεριδιούχων της SICAV. Σε περιπτώσεις όπου 
ένας επενδυτής επενδύει στη SICAV μέσω μεσάζοντα που επενδύει στη SICAV στο δικό του 
όνομα αλλά για λογαριασμό του επενδυτή, πιθανόν να μην είναι πάντα δυνατό για τον 
επενδυτή να ασκήσει άμεσα ορισμένα από τα δικαιώματα των Μεριδιούχων έναντι της SICAV. 
Συνιστάται στους επενδυτές να ζητούν συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά τους. 
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Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι προσβάσιμο 
στη διεύθυνση: www.amundi.lu/amundi- funds 

Επιπλέον, μια σύνοψη των δικαιωμάτων των Επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του 
Κανονισμού Διασυνοριακής Διανομής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι διαθέσιμη εδώ: 
https://about.amundi.com/Metanav- Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation 

 

– Διαχείριση παραπόνων 
[Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160, άρθρο 1 παρ. 4 που αντικαθιστά το άρθρο 92 παρ. 1. στοιχείο γ)] 

 
Οι μεριδιούχοι που επενδύουν μέσω διανομέα, αντιπροσώπου ή άλλου μεσάζοντα και 
επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο για τη λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα πρέπει να 
επικοινωνούν με τον μεσάζοντα τους. 

 
Κάθε άτομο που θα ήθελε να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SICAV ή 
επιθυμεί να υποβάλει παράπονο για τη λειτουργία της SICAV, θα πρέπει να επικοινωνεί με 
τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, στη διεύθυνση Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει καταρτίσει μια πολιτική για τη 
 διαχείριση των παραπόνων από πελάτες η οποία μπορεί
 να ανασυρθεί από τη διεύθυνση 
https://www.amundi.lu/professional/Common-Content/Juridique-Compliance/Informations- 
reglementaires/Amundi-Lux-Docs-dedies/Amundi-Luxembourg. 

 
 

– Διαθεσιμότητα πληροφοριών και εγγράφων για το αμοιβαίο κεφάλαιο 
[Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160, άρθρο 1 παρ. 4 που αντικαθιστά το άρθρο 92 παρ. 1. στοιχείο δ)] 

 
Οι μεριδιούχοι που επενδύουν μέσω διανομέα, αντιπροσώπου ή άλλου μεσάζοντα μπορούν 
επίσης να υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες και έγγραφα μέσω του μεσάζοντα τους. 

 

Αντίγραφο του Καταστατικού, του τρέχοντος Ενημερωτικού Δελτίου και των τελευταίων 
οικονομικών εκθέσεων θα αποσταλούν χωρίς χρέωση σε οποιονδήποτε Μεριδιούχο, κατά 
προτίμηση μέσω ηλεκτρονικής αποστολής, και αντίγραφα αυτών μπορούν να ληφθούν χωρίς 
χρέωση από οποιοδήποτε πρόσωπο στην επίσημη έδρα της SICAV. 

 
Διατίθενται επίσης, μαζί με το τελευταίο διαθέσιμο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για 
Επενδυτές (KIID), καθώς και με την τελευταία τιμή έκδοσης, πώλησης, επαναγοράς ή 
εξαγοράς των μεριδίων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.amundi.lu/amundi-funds 
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