
Ανακοίνωση συγχώνευσης επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 

Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας 

Ανακοίνωση συγχώνευσης (η «Συγχώνευση») του αμοιβαίου κεφαλαίου  
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund (το «Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο») 
(ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, μια εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και πληροί τις προϋποθέσεις ως οργανισμός 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου) 

με το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund (το «Απορροφών αμοιβαίο 
κεφάλαιο») 
(ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, μια εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και πληροί τις προϋποθέσεις ως οργανισμός 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου) 

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή έχουν την ίδια έννοια όπως και στο 
ενημερωτικό δελτίο, εκτός αν ορίζεται άλλως εφεξής. 

Περιεχόμενα 

• Επιστολή προς τους μεριδιούχους συμπεριλαμβανομένων των επιλογών σας σελ. 3 

• Ιστορικό και λόγοι για τη συγχώνευση σελ. 4 

• Σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του

απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου σελ. 4 

• Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου σελ. 7 

• Λεπτομέρειες της συγχώνευσης σελ. 8 

• Πλήρης σύγκριση των χαρακτηριστικών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του

απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου σελ. 11 

Σημαντικές ημερομηνίες 

Προθεσμία για την εξαγορά ή τη μετατροπή των επενδύσεών 
τους από τους επενδυτές προτού το απορροφώμενο 
αμοιβαίο κεφάλαιο αρχίσει να βαρύνεται με δαπάνες 
αναπροσαρμογής χαρτοφυλακίου 

1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), την Πέμπτη, 8 
Σεπτεμβρίου 2022 

Έναρξη αναπροσαρμογής χαρτοφυλακίου απορροφώμενου 
αμοιβαίου κεφαλαίου 

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Αναστολή συναλλαγών σε μερίδια του απορροφώμενου 
αμοιβαίου κεφαλαίου και προθεσμία για την παραλαβή 
αιτημάτων εξαγοράς και μετατροπής 

1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), την Παρασκευή, 14 
Οκτωβρίου 2022 

Αποτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
συγχώνευσης 

1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), την Παρασκευή, 21 
Οκτωβρίου 2022 

Ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης (η 
«Ημερομηνία έναρξης ισχύος») 

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 ή οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία σας κοινοποιηθεί 

Πρώτη ημέρα συναλλαγών στα νέα μερίδια στο απορροφών 
αμοιβαίο κεφάλαιο 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 

Αποστολή επιβεβαίωση του αριθμού μετοχών στο 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο 

Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 

Διαθεσιμότητα της έκθεσης του ελεγκτή για τη συγχώνευση Το συντομότερο δυνατόν μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος 
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Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
επιστολή ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα 
ΕξυπηρέτησηςΠελατών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή 
τηλεφωνικά στο +352 2605 9944. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι από τις 09:00 έως τις 18:00 (ώρα 
Λουξεμβούργου) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για τη βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.  

Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2022 
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Αγαπητέ μεριδιούχε, 
 
Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω, ως μεριδιούχο του απορροφώμενου αμοιβαίου 
κεφαλαίου, σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε συγχώνευσή του με το 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο (η «Συγχώνευση»). Και τα δύο επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα 
«Αμοιβαία κεφάλαια») είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της M&G (Lux) Investment Funds 1 (η 
«εταιρείας M&G»). Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα σας κοινοποιηθεί.  
 
Το παρόν έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τους λόγους της συγχώνευσης και παρέχει μια σύγκριση του 
απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. 
 
Η συγχώνευση δεν απαιτεί την έγκριση των μεριδιούχων ούτε του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου 
ούτε του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. 
 
Οι επιλογές σας 
Οι τρεις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι εξής – επισημαίνεται ότι καμία από αυτές δεν 
επιφέρει έξοδα ανταλλαγής ή εξαγοράς: 
 

• Επιλογή 1: Συμμετοχή στη συγχώνευση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια 

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 
 
Εάν δεν λάβουμε οδηγίες από εσάς έως τις 1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) την Παρασκευής 14 
Οκτωβρίου 2022, θα λάβετε αυτόματα μερίδια στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο σε ισοδύναμη αξία 
(που καθορίζεται από τις επικρατούσες μέσες τιμές της αγοράς τόσο του απορροφώμενου όσο και του 
απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου) των μεριδίων που κατέχετε στο απορροφώμενο αμοιβαίο 
κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα στη 
σελίδα 17. Θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση και λεπτομέρειες για τη νέα σας συμμετοχή στο 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έως τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022. 
 

• Επιλογή 2: Μετατροπή σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της ΕΕΜΚ M&G SICAV χωρίς 
επιβάρυνση. Οι οδηγίες σας πρέπει να παραληφθούν από εμάς το αργότερο στη 1:00 μ.μ. (ώρα 
Λουξεμβούργου) την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 

Μπορείτε να προβείτε σε μετατροπή σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της εταιρείας M&G. Μην 
παραλείψετε να διαβάσετε το/τα έγγραφο/-α βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) του/των 
επιμέρους αμοιβαίου/-ων κεφαλαίου/-ων στο οποίο θέλετε να κάνετε μετατροπή.  
 

• Επιλογή 3: Εξαγορά της συμμετοχής σας. Οι οδηγίες σας πρέπει να παραληφθούν από εμάς το 
αργότερο στη 1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 

Θα λάβετε τα έσοδα της επένδυσής σας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη προθεσμία για 
την υποβολή αιτημάτων συναλλαγής όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες του 
παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη συγχώνευση ή τα αμοιβαία 
κεφάλαια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συνήθη εκπρόσωπο της M&G. Για επιχειρησιακά 
ερωτήματα, επικοινωνήστε με τη ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση csmandg@rbc.com ή μέσω τηλεφώνου στο +352 2605 9944. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι από 
τις 09:00 έως τις 18:00 (ώρα Λουξεμβούργου) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και 
να παρακολουθούνται. 
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Με εκτίμηση, 

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

Ιστορικό και λόγοι για τη συγχώνευση 

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 20181 με στόχο την 
παροχή θετικής συνολικής απόδοσης (ο συνδυασμός αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) μέσω μιας 
συντηρητικής στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, από την έναρξη της 
κυκλοφορίας,οι διαθέσιμες αποδόσεις από τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ήταν ήδη σε σχετικά 
χαμηλά επίπεδα κατά τον χρόνο κυκλοφορίας και στους οποίους συνήθως επενδύει το απορροφώμενο 
αμοιβαίο κεφάλαιο, έχουν μειωθεί περαιτέρω. Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει δύσκολο για το 
απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο να επιτύχει τον στόχο του για απόδοση 3%-6% ετησίως σε 
οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών και να διατηρήσει τα χαμηλότερα επίπεδα αστάθειας (ο βαθμός 
διακύμανσης της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διάρκεια οποιασδήποτε 12μηνης περιόδου) που θα 
ανέμεναν οι επενδυτές από αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου. Αναμένουμε ότι οι προοπτικές της 
αγοράς θα παραμείνουν δύσκολες για το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στο άμεσο μέλλον, ενώ το 
ενδιαφέρον των επενδυτών για προσεκτικές στρατηγικές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων αναμένεται 
να συνεχίσει να μειώνεται. 
 
Κατά συνέπεια, μετά από επανεξέταση των προοπτικών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο M&G εξέτασε ορισμένες επιλογές και αποφάσισε ότι η συγχώνευση με το 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι προς το συμφέρον των επενδυτών.  
 
Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως και το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, επιδιώκουν την 
επίτευξη συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων οπουδήποτε στον 
κόσμο. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η χαμηλότερη στάθμιση σταθερού εισοδήματος του παρέχει καλύτερες 
δυνατότητες για μακροπρόθεσμες αποδόσεις από ό,τι το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς να 
αυξάνει σημαντικά τη μεταβλητότητα. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποδώσει υψηλότερες 
αποδόσεις από το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο τα τελευταία τρία έτη, όπως περιγράφεται 
λεπτομερώς στην ενότητα «Επιδόσεις» παρακάτω, αν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν 
ένδειξη για τις μελλοντικές επιδόσεις. 
 
Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επαναταξινομήθηκε πρόσφατα ως αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 9 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο 
οποίος ισχύει για αμοιβαία κεφάλαια με βιώσιμο στόχο. Η συγχώνευση συνάδει με το σχέδιο της M&G να 
αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερες στρατηγικές αξιολόγησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων, για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων ή 
αντίκτυπου.  
 
Σύγκριση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο  
Για μια λεπτομερή σύγκριση των χαρακτηριστικών των αμοιβαίων κεφαλαίων, ανατρέξτε στον πίνακα 11. 

Εσωκλείεται επίσης ένα επικαιροποιημένο KIID για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο.  

 
1 Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε αρχικά με τα συγχωνευμένα περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονταν σε 
άλλα νομίσματα πλην της λίρας Αγγλίας του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Conservative Allocation Fund, μια εταιρεία 
επενδύσεων ανοικτού τύπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές της το 2015. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο επέτρεψε σε επενδυτές στην ΕΕΜΚ ανοικτού 
τύπου (OEIC) εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσουν να επενδύουν σε παρόμοια στρατηγική μέσω μιας ΕΕΜΚ 
που πληροί τις προϋποθέσεις ως ΟΣΕΚΑ μετά την έναρξη ισχύος του Brexit. 
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• Επενδυτικοί στόχοι 

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν παρόμοιους οικονομικούς στόχους που συνίστανται στην 
επίτευξη συνολικής απόδοσης. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη 
συνολικής απόδοσης 3-6% ετησίως στη διάρκεια μιας περιόδου 3 ετών, ενώ το απορροφών αμοιβαίο 
κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη συνολικής απόδοσης 4-8% ετησίως στη διάρκεια μιας περιόδου 5 
ετών. 
 
Εκτός από τον χρηματοοικονομικό του στόχο, το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν βιώσιμο 
(δηλ. μη χρηματοοικονομικό) στόχο να συμβάλει σε μια βιώσιμη οικονομία επενδύοντας σε 
περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς στόχους, ειδικότερα 
τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
 

• Επενδυτικές πολιτικές 

- Κατανομή σε περιουσιακά στοιχεία 

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα 
περιουσιακών στοιχείων και τομέων, οπουδήποτε στον κόσμο, αν και το απορροφών αμοιβαίο 
κεφάλαιο κατέχει συνήθως υψηλότερο ποσοστό μετοχών και χαμηλότερο ποσοστό τίτλων σταθερού 
εισοδήματος από ό,τι το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Κατανομή σε περιουσιακά στοιχεία 

Απορροφώμενο αμοιβαίο 

κεφάλαιο (% της ΚΑΕ) 

Απορροφών αμοιβαίο 

κεφάλαιο (% της ΚΑΕ) 

Τύπος στοιχείου ενεργητικού Κατά κανόνα 

Πραγματικά 

στις 

31.05.2022 

Κατά κανόνα 

Πραγματικά 

στις 

31.05.2022 

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος  0-100 44,7 20-80 45,4 

Μετοχές και τίτλοι που 

συνδέονται με μετοχές 
0-35 27,8 20-60 38,8 

Άλλα στοιχεία ενεργητικού 

συμπεριλαμβανομένων 

μετρητών 

0-20 27,5 0-20 15,9 

 
Το υψηλότερο ποσοστό μετοχών που μπορεί να κατέχει το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο σημαίνει 
ότι έχει υψηλότερο προφίλ κινδύνου, με αναμενόμενη ετήσια μεταβλητότητα μεταξύ 4% και 9%, στη 
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου πέντε ετών, έναντι 3% και 7% για το απορροφώμενο αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Στις 31.05.2022, το ετήσιο επίπεδο μεταβλητότητας του απορροφώντος αμοιβαίου 
κεφαλαίου ήταν 10,4%, ενώ του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 8,6%. Ο συνθετικός 
δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI) είναι επί του παρόντος ίδιος (4, όπου το επίπεδο 1 είναι το 
χαμηλότερο και το επίπεδο 7 το υψηλότερο). 
 
- Κατανομή σε νομίσματα 

το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει κατά κανόνα να κατέχει πάνω από το 60% της 
καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) του σε περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ευρώ ή σε άλλα 
νομίσματα αντισταθμισμένα στο ευρώ. Στην περίπτωση του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, 
αυτό το ποσοστό είναι τουλάχιστον 70%. 
 
- Παράγοντες ΠΚΔ 

Μολονότι το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορίας «Με ενσωμάτωση 
παραγόντων ΠΚΔ», γεγονός που σημαίνει ότι παράγοντες ΠΚΔ περιλαμβάνονται συστηματικά στην 
ανάλυση επενδύσεων και στις επενδυτικές αποφάσεις, το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 
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προχωρεί περαιτέρω εφαρμόζοντας σαφώς καθορισμένα κριτήρια ΠΚΔ και κριτήρια βιωσιμότητας για 
να συμβάλει στην επίτευξη του βιώσιμου στόχου του. Οι αποκλεισμοί ΠΚΔ μειώνουν το επενδυτικό 
φάσμα του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%.  
 
Για περαιτέρω λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους καταλόγου αποκλεισμών ΠΚΔ του 
απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, ανατρέξτε στο έγγραφο «M&G (Lux) Sustainable Allocation 
Fund – Κριτήρια ΠΚΔ και Κριτήρια Βιωσιμότητας», το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
μας. 
 
Επιπλέον, το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει επίσης να κατέχει τουλάχιστον το 20% της ΚΑΕ 
σε «περιουσιακά στοιχεία αντίκτυπου» που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της 
αντιμετώπισης των μεγαλύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων παγκοσμίως. 

 

• Επενδυτικές στρατηγικές – Επενδυτικές προσεγγίσεις 

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια ακολουθούν μια ευέλικτη προσέγγιση στην κατανομή σε περιουσιακά 
στοιχεία που αναλύει τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και τις αξίες περιουσιακών στοιχείων 
πριν από την κατανομή κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών τύπων τίτλων. Η επενδυτική στρατηγική του 
απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγει τους τύπους περιουσιακών στοιχείων 
που συμβάλλουν στον βιώσιμο στόχο του.  
 
Επιπλέον, το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερη σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα 
[weighted average carbon intensity («WACI»)] από την παγκόσμια αγοράς μετοχών, όπως 
αντιπροσωπεύεται από τον δείκτη MSCI ACWI Net Return. Η ένταση άνθρακα είναι η μέτρηση των 
εκπομπών άνθρακα που παράγει μια εταιρεία σε σχέση τις πωλήσεις των προϊόντων της. Η WACI ενός 
αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται αθροίζοντας την ένταση άνθρακα των συμμετοχών του 
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τον ποσοστιαίο συντελεστή βαρύτητάς τους στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 
 

• Επιδόσεις και αποδόσεις 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις για τα μερίδια συσσώρευσης Α σε ευρώ κάθε 

αμοιβαίου κεφαλαίου, καθαρά από αμοιβές για περιόδους που λήγουν στις 31/05/2022. Οι 

προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών επιδόσεων. 

 

 3 έτη 2 έτη 1 έτος 

Από 01/06/2019 01/06/2020 01/06/2021 

Έως 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 

 Σε σωρευτική 
βάση 

Σε ετήσια 
βάση 

Σε σωρευτική 
βάση 

Σε ετήσια 
βάση 

Σε σωρευτική 
βάση 

Απορροφώμενο 
αμοιβαίο 
κεφάλαιο 

0,83% 0,28% 4,34% 2,15% -2,64% 

Απορροφών 
αμοιβαίο 
κεφάλαιο 

11,96% 3,84% 11,78% 5,73% -2,90% 

 
Οι αποδόσεις στις 31.05.2022 είχαν ως εξής: 
- Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο (Μερίδια διανομής Α σε ευρώ): 1,64% 

- Απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο (Μερίδια διανομής Α σε ευρώ): 2,66% 
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• Μέγεθος αμοιβαίων κεφαλαίων 

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σημαντικά μικρότερο (67,8 εκατ. ευρώ στις 31.05.2022) από 

το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο (621,5 εκατ. ευρώ στις 31.05.2022). Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η 

αναμενόμενη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου μετά τη 

συγχώνευση θα το καταστήσει πιο ελκυστικό για τους μεγάλους επενδυτές οι οποίοι, μέχρι τώρα, δεν 

θα ήταν σε θέση να επενδύσουν λόγω του φόβου παραβίασης των ορίων συγκέντρωσης. 

 

• Νομίσματα αναφοράς 

Το νόμισμα αναφοράς και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το ευρώ. 
 

• Κατηγορίες και τύποι μεριδίων 

Οι μεριδιούχοι θα λάβουν μερίδια της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου τύπου στο απορροφών 
αμοιβαίο κεφάλαιο όπως αυτά που κατείχαν στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.  
 

• Επιβαρύνσεις 

Οι ετήσιες αμοιβές διαχείρισης για τους επενδυτές στις κατηγορίες μεριδίων A, A-H και B είναι κατά 
0,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο από ό,τι στις αντίστοιχες 
κατηγορίες μεριδίων του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επιβαρύνσεις για τους 
επενδυτές στις κατηγορίες μεριδίων C και C-H είναι ίδιες και για δύο αμοιβαία κεφάλαια. 

 
Μια πλήρης σύγκριση των επιβαρύνσεων που ισχύουν για κάθε κατηγορία μεριδίων του 
απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθεται στη σελίδα 17. 
 

• Δείκτες αναφοράς 

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν έχουν δείκτη 
αναφοράς. Ωστόσο, ενώ οι επιδόσεις του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να 
αξιολογηθούν έναντι του στόχου του που συνίσταται στην παροχή ετήσιας συνολικής απόδοσης 3-6% 
και την αύξηση του κεφαλαίου στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών, στην περίπτωση 
του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του 
απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον στόχο του που συνίσταται στην παροχή συνολικής 
απόδοσης 4-8% ετησίως στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου πέντε ετών. 
 

• Συχνότητα διανομής 

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια προβαίνουν σε διανομή σε τριμηνιαία βάση και η ημερομηνίες 
διανομή εισοδήματος είναι ίδιες.  
 

Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου  
Σκοπεύουμε να αναστείλουμε τις συναλλαγές σε μερίδια του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου 

στη 1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022.  

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται από το απορροφώμενο 

αμοιβαίο κεφάλαιο στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο στο πλαίσιο της συγχώνευσης εναρμονίζονται 

με τον επενδυτικό στόχο, την επενδυτική πολιτική και την επενδυτική στρατηγική του απορροφώντος 

αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια αποκλεισμού ΠΚΔ, το 

χαρτοφυλάκιο του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα εναρμονιστεί με εκείνο του 

απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση.  

 

Η διαδικασία αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα έχει αντίκτυπο στις 

επιδόσεις του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου 

αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και, από την εν λόγω ημερομηνία, η διαχείριση του 

απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην ασκείται σύμφωνα με τον τρέχοντα 
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επενδυτικό στόχο και την επενδυτική πολιτική του. 

 

Με βάση τις συμμετοχές του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου στις 31.05.2022, αναμένουμε ότι 

η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου θα επιφέρει έξοδα συναλλαγών που εκτιμώνται σε περίπου 

0,30% της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτά τα έξοδα θα βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, αν και η 

M&G θα επιβαρυνθεί με κάθε τυχόν έξοδα συναλλαγών άνω του 0,30% της ΚΑΕ. 

 

Την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι επενδυτές στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα λάβουν νέα 

μερίδια στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο και τα μερίδιά τους στο απορροφώμενο αμοιβαίο 

κεφάλαιο θα ακυρωθούν. Ο αριθμός των μεριδίων του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου που 

λαμβάνονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα καθοριστεί χρησιμοποιώντας έναν «συντελεστή 

συγχώνευσης», ο οποίος βασίζεται στις επικρατούσες μέσες τιμές της αγοράς του απορροφώμενου και 

του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία αυτή. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των 

μεριδίων που κατέχονται στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα είναι ίδιος με τον αριθμό των 

μεριδίων στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, η συνολική αξία των μεριδίων θα είναι η 

ίδια.   

 

• Δεδουλευμένα έσοδα 

Για τα μερίδια του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου που καταβάλουν μερίσματα, η τελευταία 
περίοδος διανομής για τους σκοπούς της διανομής εισοδήματος θα είναι από την 1η Ιουλίου 2022 
έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης που θα πραγματοποιηθεί την 
προγραμματισμένη ημερομηνία καταγραφής, το χρονοδιάγραμμα διανομής για αυτήν την περίοδο 
θα τροποποιηθεί ως εξής: 
 

 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Ημερομηνία 
αποκοπής μερίσματος 

Ημερομηνία 
καταβολής 

Αρχικό 
χρονοδιάγραμμα 

21/10/2022 24/10/2022 27/10/2022 

Αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα λόγω 
της συγχώνευσης 

14/10/2022 17/10/2022 20/10/2022 

 

Το διαθέσιμο εισόδημα για διανομή όσον αφορά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος δεν θα καταβληθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής, 
αλλά αντ’ αυτού θα συμπεριληφθεί στην ΚΑΕ κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μεριδίων που 
πρέπει να ληφθούν στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 
 

• Πάροχοι υπηρεσιών 

Δεδομένου ότι και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μέρος της M&G, όλοι οι πάροχοι 

υπηρεσιών θα παραμείνουν αμετάβλητοι μετά τη συγχώνευση (συμπεριλαμβανομένου του 

Διαχειριστής Επενδύσεων). 

 

Λεπτομέρειες της συγχώνευσης 
Σας ενημερώνουμε ότι το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα συγχωνευθεί με το απορροφών 

αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 20 α) του Νόμου του 2010 με 

τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, 

μετά την οποία θα λυθεί χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση.  

 

Η συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και το ενημερωτικό 

δελτίο της Εταιρείας και διέπεται από τα άρθρα 65 έως 76 του Νόμου του 2010 και τα άρθρα 3 έως 7 

του Κανονισμού 10-5 της CSSF για τη μεταφορά της οδηγίας 2010/44/ για την εφαρμογή της οδηγίας 

2009/65/ΕΚ. 
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Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουμε οδηγίες από εσάς για μετατροπή ή εξαγορά των μεριδίων σας 
πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που καθορίζονται στη σελίδα 1, θα σας κατανεμηθούν μερίδια στο 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο στην ίδια κατηγορία και του ίδιου τύπου που κατέχετε επί του παρόντος 
στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο. Λάβετε υπόψη ότι, όπως επισημαίνεται στην ενότητα «Συνέπειες 
της συγχώνευσης», ο αριθμός των μεριδίων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που λαμβάνετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος ενδέχεται να διαφέρει από τον αριθμό των μεριδίων του απορροφώμενου 
αμοιβαίου κεφαλαίου που θα κατέχετε εκείνη την ημερομηνία. Ωστόσο, η συνολική αξία των μεριδίων 
που λαμβάνετε στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα είναι η ίδια με αυτή των μεριδίων που κατείχατε στο 
απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο την ημερομηνία έναρξης ισχύος. 
 
Οι κατηγορίες μεριδίων που συμμετέχουν στη συγχώνευση παρατίθενται στον πίνακα «Αντιστοίχιση 
κατηγοριών μεριδίων και επιβαρύνσεις» στη σελίδα 17.  
 
Μετά τη συγχώνευση, η έκθεση του ελεγκτή αναφορικά με τη συγχώνευση θα διατίθεται κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση καλώντας την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, τα μερίδια στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 
θα ακυρωθούν και δεν θα έχουν πλέον καμία αξία. 
 

• Αναστολή συναλλαγών στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της συγχώνευσης, οι συναλλαγές σε μερίδια στο 
απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα ανασταλούν στη 1:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στην 
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022.  
 
Εντολές συναλλαγών που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της εν λόγω ώρας θα απορριφθούν 
και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε μερίδια στο 
απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022.  

 

• Κόστος συγχώνευσης και φορολογία 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα «Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους 
του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου» παραπάνω, το κόστος αναπροσαρμογής του 
χαρτοφυλακίου του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα επιβαρύνει το απορροφώμενο 
αμοιβαίο κεφάλαιο έως το 0,30% της ΚΑΕ του κατ’ ανώτατο όριο. Η αναπροσαρμογή του 
χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και κάθε δαπάνη που σχετίζεται με 
την αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου θα βαρύνει το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο από την 
ημερομηνία αυτή και μετά. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συγχώνευση, για να αποφύγετε 
να επιβαρυνθείτε με αυτά τα έξοδα, θα πρέπει να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας ή σε 
μετατροπή σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με τυχόν τέλη χαρτοσήμου ή φόρους 
μεταβίβασης που μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από το 
απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η συγχώνευση. 
 
Τυχόν άλλοι φόροι (π.χ. φόρος εισοδήματος ή φόρος κεφαλαιακών κερδών από διάθεση περιουσίας) 
οι οποίο, θα επιβάρυναν κανονικά το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, ακόμη και αν προκύψουν 
ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, θα βαρύνουν το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.  
 
Οι φορολογικές συνέπειες της συγχώνευσης θα διαφέρουν ανάλογα με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της χώρας διαμονής, υπηκοότητας ή κατοικίας σας. Ειδικότερα, για τους μετόχους σε 
ορισμένες δικαιοδοσίες, μια συγχώνευση μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται τη διάθεση των 
μεριδίων τους στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, η οποία 
πιθανά δημιουργεί φορολογική υποχρέωση. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη 
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δημιουργία πιθανής φορολογικής υποχρέωσή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον 
φορολογικό σύμβουλο.  
 
Επισημαίνεται ότι η M&G δεν θα είναι, ωστόσο, υπεύθυνη για την ατομική φορολογική υποχρέωση 
οποιουδήποτε επενδυτή που προκύπτει από τη συγχώνευση.  
 

 
 
Συνημ. Σύγκριση των χαρακτηριστικών των αμοιβαίων κεφαλαίων M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 
και M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund 
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Πλήρης σύγκριση των χαρακτηριστικών των αμοιβαίων κεφαλαίων M&G (Lux) Conservative Allocation 
Fund και 
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund 
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund 

παρατίθενται στο/στα συνημμένο/-α KIID.  

• Επενδυτικός στόχος, επενδυτική πολιτική και επενδυτική στρατηγική από το ενημερωτικό δελτίο της M&G 

(Lux) Investment Funds 1 

Επισημαίνεται ότι η αρχική διατύπωση (στα αγγλικά) των αναλυτικών πληροφοριών του αμοιβαίου κεφαλαίου που 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη, νομικά έγκυρη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου στην αγγλική γλώσσα, όπως 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού τομέα [Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF)], θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύει οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής της διατύπωσης. 
 
 Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund  

Επενδυτικός στόχος Στόχος το αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει θετική συνολική απόδοση (ο 
συνδυασμός εισοδήματος και αύξησης 
κεφαλαίου) της τάξης του 3-6% ετησίως σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών, μέσω 
επενδύσεων σε ένα φάσμα περιουσιακών 
στοιχείων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δύο στόχους:  

• • Χρηματοοικονομικός στόχος: να παρέχει 
συνολική απόδοση (αύξηση κεφαλαίου και 
εισόδημα) της τάξης του 4-8% ετησίως στη 
διάρκεια μιας οποιασδήποτε περιόδου πέντε 
ετών. 

• • Βιώσιμος στόχος: να συμβάλει σε μια βιώσιμη 
οικονομία επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία 
που υποστηρίζουν περιβαλλοντικούς ή/και 
κοινωνικούς στόχους, ειδικότερα τον περιορισμό 
της κλιματικής αλλαγής. 

Επενδυτική πολιτική Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια εξαιρετικά 
ευέλικτη επενδυτική προσέγγιση και μπορεί να 
επενδύει ελεύθερα σε διάφορους τύπους 
περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονται σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και εκφράζονται 
σε οποιοδήποτε νόμισμα.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί κατά 
κανόνα παράγωγα προκειμένου να αποκτά 
έκθεση στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιεί παράγωγα για την ανάληψη 
ακάλυπτων θέσεων (κατοχή παραγώγων με 
στόχο την επίτευξη θετικής απόδοσης όταν 
μειωθεί η αξία τα στοιχεία με τα οποία 
συνδέονται) και για την απόκτηση έκθεσης σε 
επενδύσεις που υπερβαίνουν την καθαρή αξία 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με σκοπό 
την αύξηση των πιθανών αποδόσεων τόσο σε 
ανοδικές όσο και σε πτωτικές αγορές.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
μετοχές Α της Κίνας μέσω των συστημάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει άμεσα σε αυτά τα στοιχεία ή έμμεσα 
μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, 
επίσης, να επενδύει σε νομίσματα, μετρητά, 
ισοδύναμα μετρητών, καταθέσεις και 
δικαιώματα αγοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
θα επιδιώκει κατά κανόνα να διατηρεί πάνω από 
το 60% της καθαρής αξίας ενεργητικού του 
αμοιβαίου κεφαλαίου σε περιουσιακά στοιχεία 
που εκφράζονται σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα 
διαφοροποιημένο φάσμα κατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, 
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Αυτές οι 
επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από 
οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των αναδυόμενων αγορών, και να εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα.  

Κατά κανόνα, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει 20-
60% της καθαρή αξία ενεργητικού του σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με μετοχές, 20-80% σε 
χρεωστικούς τίτλους και 0-20% σε άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί 
να περιλαμβάνουν: 

• έως το 40% της καθαρής αξίας ενεργητικού του 
σε τίτλους με αξιολόγηση κατώτερη του 
επενδυτικού βαθμού και χρεωστικούς τίτλους 
χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς την πιστωτική ποιότητα των χρεωστικών 
τίτλων στους οποίους μπορεί να επενδύει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

• έως το 10% της καθαρή αξία ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις, 

• έως το 5% της καθαρή αξία ενεργητικού του σε 
υπό αίρεση μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους, 

• μετοχές Α της Κίνας μέσω των συστημάτων 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect και 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, 

• ομόλογα της εσωτερικής αγοράς της Κίνας που 
εκφράζονται σε γουάν (CNY) και διακινούνται 
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αντισταθμισμένα σε ευρώ.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα 
εντός των ακόλουθων καθαρών ορίων 
κατανομής: 0-100% σε τίτλους σταθερού 
εισοδήματος, 0-35% σε μετοχές και 0-20% σε 
άλλα περιουσιακά στοιχεία.  

Τα μέσα σταθερού εισοδήματος στα οποία 
μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• παράγωγα των οποίων η αξία προκύπτει 
από ομόλογα, επιτόκια ή πιστωτικό 
κίνδυνο, 

• ομόλογα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα 
από εταιρείες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, 
κρατικούς φορείς ή ορισμένους δημόσιους 
διεθνείς οργανισμούς, 

• ομόλογα εκδοτών που βρίσκονται σε 
αναδυόμενες αγορές, 

• ομόλογα της εσωτερικής αγοράς της Κίνας 
που εκφράζονται σε γουάν (CNY) και 
διακινούνται στη Διατραπεζική Αγορά 
Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond 
Market), 

• ομόλογα με αξιολόγηση επενδυτικού 
βαθμού από αναγνωρισμένο οργανισμό 
αξιολόγησης, 

• ομόλογα χωρίς αξιολόγηση και ομόλογα με 
αξιολόγηση μη επενδυτικού βαθμού, σε 
ποσοστό έως 50% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και 

• τιτλοποιημένες απαιτήσεις, έως 20% της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Οι συμμετοχικοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να 
επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν 
(α) παράγωγα των οποίων η αξία προκύπτει από 
εταιρικές μετοχές και (b) άμεσες εταιρικές 
μετοχές.  

Άλλα περιουσιακά στοιχεία, για τον σκοπό αυτό, 
περιλαμβάνουν, μετατρέψιμα ομόλογα και υπό 
αίρεση μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους. Οι 
υπό αίρεση μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι 
υπόκεινται σε ποσοστό 5% κατ’ ανώτατο της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Επίσης, στα «άλλα περιουσιακά 
στοιχεία», κυρίως για την παροχή μιας σχετικά 
ασύνδετης πηγής αποδόσεων στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, περιλαμβάνονται μετοχές σε 
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα κλειστού 
τύπου ή επενδύσεις σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων 
ή/και των υποδομών.  

Τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
την επίτευξη του στόχου του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, για σκοπούς αντιστάθμισης των 
κινδύνων, καθώς και για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Αυτά τα παράγωγα μέσα στα οποία μπορεί να 
επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο για την επίτευξη 
των στόχων του περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
συμβόλαια άμεσης παράδοσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις, χρηματιστηριακώς 

στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας 
(China Interbank Bond Market), 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που 
πληρούν τα κριτήρια ΠΚΔ και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας.  

Οι ακόλουθοι τύποι αποκλεισμών ισχύουν για τις 
άμεσες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου: 

• Αποκλεισμοί βάσει κανόνων: επενδύσεις που 
εκτιμάται ότι παραβιάζουν κοινώς αποδεκτά 
πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά 
δικαιώματα, το περιβάλλον και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Αποκλεισμοί βάσει τομέων ή/και αποκλεισμοί 
βάσει αξίας: επενδύσεις ή/και τομείς με έκθεση 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
εκτιμάται ότι είναι επιζήμιες για την ανθρώπινη 
υγεία, την κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον ή 
εκτιμάται με άλλο τρόπο ότι δεν εναρμονίζονται 
με τα κριτήρια βάσει τομέων ή/και βάσει αξιών 
του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Λοιποί αποκλεισμοί: επενδύσεις που εκτιμάται 
ότι αντίκεινται με άλλο τρόπο στα κριτήρια ΠΚΔ 
και τα κριτήρια βιωσιμότητας. 

Με τον όρο «εκτιμάται» που χρησιμοποιείται 
παραπάνω νοείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
έγγραφο «Κριτήρια ΠΚΔ και Κριτήρια 
βιωσιμότητας». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά κανόνα επενδύει 20-
50% της καθαρή αξία ενεργητικού του σε 
περιουσιακά στοιχεία με θετικό αντίκτυπο με 
ελάχιστο όριο 20% και χωρίς μέγιστη έκθεση. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
έμμεσα μέσω άλλων οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων 
κεφαλαίων που διαχειρίζεται η M&G) και 
παραγώγων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει κατά κανόνα να 
διατηρεί πάνω από το 70% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε περιουσιακά στοιχεία που 
εκφράζονται σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα 
αντισταθμισμένα σε ευρώ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς, την 
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την αντιστάθμιση των κινδύνων. Αυτά τα μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβόλαια 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις, 
χρηματιστηριακώς διαπραγματευόμενα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες 
ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, συμφωνίες 
ανταλλαγής επιτοκίων και συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης. 
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διαπραγματευόμενα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής, 
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, 
δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 

Επενδυτική στρατηγική • Επενδυτική προσέγγιση 

Ο διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια 
ευέλικτη προσέγγιση από την κορυφή προς τη 
βάση για την κατανομή κεφαλαίων σε διάφορα 
αμοιβαία κεφάλαια ανάλογα με τις μεταβολές 
των οικονομικών συνθηκών και την αξία των 
στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει έρευνα 
σε βάθος για τον καθορισμό της αξίας των 
στοιχείων σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
καθώς και αναλύσεις των αντιδράσεων της 
αγοράς σε γεγονότα για τον εντοπισμό 
επενδυτικών ευκαιριών. Ειδικότερα, ο 
διαχειριστής επιδιώκει να ανταποκρίνεται όταν 
οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων 
απομακρύνονται από μια λογική έννοια της 
«εύλογης» μακροπρόθεσμης αξίας λόγω 
αντιδράσεων της αγοράς σε γεγονότα.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να 
διαχειρίζεται τους κινδύνους επενδύοντας 
παγκοσμίως σε πολλές κατηγορίες στοιχείων, 
τομείς, νομίσματα και χώρες. Όποτε ο 
διαχειριστής επενδύσεων πιστεύει ότι οι 
ευκαιρίες περιορίζονται σε λίγους τομείς, το 
χαρτοφυλάκιο μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη 
συγκέντρωση σε ορισμένα στοιχεία ή αγορές. 
Κατά κανόνα, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα 
αναλαμβάνει επενδυτικές θέσεις σε επίπεδο 
δεικτών ή τομέων αλλά μπορεί επίσης να 
αναλαμβάνει θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές ή 
ομόλογα.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι αυτή η 
προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης 
μιας ετησιοποιημένης μεταβλητότητας (ο 
βαθμός διακύμανσης της αξίας του αμοιβαίου 
κεφαλαίου στη διάρκεια οποιασδήποτε 
περιόδου 12 μηνών) μεταξύ 3% και 7%. 

• Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία «Με ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ». 

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου 
βάσει παραγόντων ΠΚΔ επεξηγείται στο 
Προσάρτημα 1 «Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ 
και προσεγγίσεις στις υπεύθυνες επενδύσεις» 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι 
επενδυτές θα πρέπει να ανατρέξουν σε αυτήν 
την ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες. 

• Επενδυτική προσέγγιση 

Η προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε 
βιώσιμες επενδύσεις επιτυγχάνεται μέσω της 
ευέλικτης κατανομής του ενεργητικού, 
επενδύοντας παράλληλα σε τίτλους που 
εκδίδονται από εταιρείες ή κυβερνήσεις που 
διατηρούν υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και σχετικής με τη διακυβέρνηση 
συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια 
βασική συμμετοχή σε στοιχεία με θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο τα οποία είναι στοιχεία που 
έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της 
αντιμετώπισης των σημαντικότερων κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προκλήσεων παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να διαχειρίζεται 
τους κινδύνους μέσω της ευέλικτης κατανομής του 
ενεργητικού επενδύοντας παγκοσμίως σε πολλές 
κατηγορίες στοιχείων, καθώς και σε διάφορους 
τομείς, νομίσματα και χώρες, ανάλογα με τις 
μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και την 
αξία των στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει 
έρευνα για τον καθορισμό της προβλεπόμενης 
αξίας των στοιχείων σε μεσομακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, καθώς και ανάλυση των αντιδράσεων 
της αγοράς σε γεγονότα, για τον προσδιορισμό 
επενδυτικών ευκαιριών.  

Η ετησιοποιημένη μεταβλητότητα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να 
κυμαίνεται μεταξύ 4% και 9%, στη 
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου πέντε 
ετών. 

Το Ταμείο προβαίνει στην κατανομή σε τίτλους 
που αναμένεται να είναι βιώσιμες επενδύσεις και 
συμβάλλουν θετικά σε έναν ή περισσότερους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, 
αξιολογώντας και αναφέροντας τη συνεισφορά 
τους μέσω της χρήσης βασικών δεικτών 
βιωσιμότητας, όπως περιγράφονται περαιτέρω 
στην ενότητα «Κριτήρια ΠΚΔ και τα Κριτήρια 
Βιωσιμότητας». Στο πλαίσιο της επενδυτικής 
διαδικασίας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της έντασης του άνθρακα 
και του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. 

Η αξιολόγηση των κριτηρίων ΠΚΔ και των 
κριτηρίων βιωσιμότητας του Διαχειριστής 



 

 14  

 Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund  

Επενδύσεων βασίζεται στη χρήση πληροφοριών 
τρίτων ή/και αποκλειστική ανάλυση.  

Προκειμένου να εντοπίσει τίτλους για αγορά, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων μειώνει αρχικά το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα ως εξής: 

1. Διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στην 
επενδυτική πολιτική. 

2. Από αυτό το πιο περιορισμένου επενδυτικό 
φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εντοπίζει 
τίτλους που θεωρούνται κατάλληλοι για 
περαιτέρω ανάλυση.  

a) Σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ του 
χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
αξιολογεί και βαθμολογεί τα διαπιστευτήρια 
ΠΚΔ των υπόλοιπων τίτλων βάσει εξωτερικών 
αξιολογήσεων ΠΚΔ και την αξιολόγηση του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Οι τίτλοι με 
χαμηλότερη αξιολόγηση που θεωρείται ότι 
υστερούν ως προς τα κριτήρια ΠΚΔ 
αποκλείονται και ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
ευνοεί εκδότες με καλύτερα χαρακτηριστικά 
ΠΚΔ όπου αυτό δεν είναι επιζήμιο για την 
επιδίωξη του βιώσιμου επενδυτικού στόχου. 
Αυτή η διαδικασία συνήθως οδηγεί σε ένα 
χαρτοφυλάκιο με καλύτερα χαρακτηριστικά 
ΠΚΔ. 

b) Σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων εντοπίζει τους 
τίτλους που θεωρούνται κατάλληλοι για 
περαιτέρω ανάλυση. Για το τμήμα του 
χαρτοφυλακίου που κατανέμεται σε στοιχεία 
με θετικό αντίκτυπο, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης του αντίκτυπου της M&G για την 
ανάλυση και τη βαθμολόγηση αυτών των 
τίτλων με σκοπό να αξιολογήσει την 
καταλληλότητά τους για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Οι υπόλοιποι τίτλοι 
συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο 
παρακολούθησης επενδύσεων με θετικό 
αντίκτυπο, οι οποίες μπορούν να 
αγοραστούν. 

3. Από αυτό το πιο περιορισμένο επενδυτικό 
φάσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων κατανέμει 
κεφάλαια μεταξύ διαφόρων τύπων 
περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που εξηγείται παραπάνω. Στη 
συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
προβαίνει σε ανάλυση θεμελιωδών σε κάθε 
κατηγορίας στοιχείων για να εξετάσει την 
αποτίμηση αυτών των επενδύσεων και τον 
κατάλληλο χρόνο για την αγορά σε σχέση με 
τον χρηματοοικονομικό στόχο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερη 
σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα από την 
παγκόσμια αγοράς μετοχών, όπως 
αντιπροσωπεύεται από τον δείκτη MSCI ACWI Net 
Return. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται ως 
δείκτης σύγκρισης κατά τη μέτρηση της 
σταθμισμένης μέσης αξιολόγησης ΠΚΔ και της 
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 Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund  

σταθμισμένης μέσης έντασης άνθρακα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν 
περιλαμβάνει τους τίτλους χωρίς αξιολόγηση ΠΚΔ 
ή δεδομένα έντασης άνθρακα, αντίστοιχα, ή 
μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, ορισμένα 
παράγωγα και ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τη σταθμισμένη μέση αξιολόγηση ΠΚΔ 
και τη σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται στο έγγραφο 
«Κριτήρια ΠΚΔ και Κριτήρια βιωσιμότητας». 

• Υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση 

• Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία Planet+ / Sustainable.  

• Τα κριτήρια ΠΚΔ και τα κριτήρια βιωσιμότητας 
αναμένεται να μειώσουν το επενδυτικό φάσμα 
του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 
20%.  

• Το σύνολο των τίτλων που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο υπόκεινται στα κριτήρια ΠΚΔ και στα 
κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της χρήσης της αποκλειστικής ανάλυσης 
της M&G ή/και πληροφοριών ΠΚΔ τρίτων. Όπως 
επεξηγείται στο έγγραφο «Κριτήρια ΠΚΔ και 
Κριτήρια βιωσιμότητας», ενδέχεται να μην είναι 
εφικτή η διενέργεια ανάλυσης ΠΚΔ σε σχέση με 
μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, ορισμένα 
παράγωγα και ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, με τα ίδια πρότυπα 
που ισχύουν για τις άλλες επενδύσεις. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα αξιολογεί την 
καταλληλότητα των εν λόγω μέσων σε σχέση με 
τον βιώσιμο επενδυτικό στόχο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου 
βάσει παραγόντων ΠΚΔ επεξηγείται στο 
Προσάρτημα 1 «Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ 
και προσεγγίσεις στις υπεύθυνες επενδύσεις» του 
παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι επενδυτές θα 
πρέπει να ανατρέξουν σε αυτήν την ενότητα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Κανονισμός περί 
γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα 
των 
χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών της ΕΕ 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων του άρθρου 6 
του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών (SFDR). 

Κανονισμός περί ταξινόμησης 

Οι υποκείμενες επενδύσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην 
κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων του άρθρου 9 
του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(SFDR). 

Κανονισμός περί ταξινόμησης 

Σύμφωνα με τον βιώσιμο επενδυτικό στόχο του, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε υποκείμενες 
επενδύσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής. Τα κριτήρια ΠΚΔ και τα 
κριτήρια βιωσιμότητας περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο αξιολογούνται και μετρώνται οι τίτλοι 
στους οποίους επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο ως 
προς την ικανότητα συμβολής τους στον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου, δεν είναι ακόμη εφικτή η 
ανάληψη δέσμευσης για την ελάχιστη εναρμόνιση 
του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον κανονισμό περί 
ταξινόμησης, δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν 
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είναι εφικτή η ακριβής αξιολόγηση αυτών των 
επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες. 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα επικαιροποιηθεί 
αφού καταστεί εφικτή η ακριβής γνωστοποίηση 
του βαθμού στον οποίο οι επενδύσεις του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αφορούν περιβαλλοντικά 
βιώσιμες δραστηριότητες που εναρμονίζονται με 
την ταξινόμηση, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοστών των επενδύσεων σε ευνοϊκές και 
μεταβατικές δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για 
το αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Πληροφορίες ΠΚΔ Μ/Δ Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται για τους 
επενδυτές στη σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου 
στη διαδικτυακή τοποθεσία της M&G: 

• Κριτήρια ΠΚΔ και Κριτήρια βιωσιμότητας: 
στο έγγραφο με τίτλο «Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο M&G (Lux) Sustainable 
Allocation Fund – Κριτήρια ΠΚΔ και 
Κριτήρια βιωσιμότητας» που 
περιλαμβάνει την προσέγγιση στους 
αποκλεισμούς του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Μια ετήσια έκθεση βιωσιμότητας που 
παρέχει αξιολόγηση του μη 
χρηματοοικονομικού στόχου του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Κάθε περιοδική αναφορά σχετικά με τα μη 
χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Δείκτης αναφοράς Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και δεν έχει δείκτη 
αναφοράς. 

Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογούν τις 
επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση 
τον στόχο του που συνίσταται στην παροχή 
συνολικής απόδοσης της τάξης του 3% έως 6% 
ετησίως στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
τριών ετών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και δεν έχει δείκτη αναφοράς. 

Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν τις 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις του αμοιβαίου 
κεφαλαίου με βάση τον στόχο του που συνίσταται 
στην παροχή συνολικής απόδοσης της τάξης του 4-
8% ετησίως στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
πέντε ετών. 

Προφίλ τυπικού 
επενδυτή 

Οι τυπικοί επενδυτές μπορεί να είναι ιδιώτες, 
επαγγελματίες ή θεσμικοί επενδυτές που 
αναζητούν συνολική απόδοση (τον συνδυασμό 
εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου) αλλά 
μπορούν να αναλάβουν τον οικονομικό κίνδυνο 
απώλειας της επένδυσής τους στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι όλοι οι 
επενδυτές θα κατανοήσουν και θα έχουν 
επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τις 
επενδύσεις σε μερίδια του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για επενδυτές που έχουν έναν 
επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για 
ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν 
συνολική απόδοση (αύξηση κεφαλαίου και 
εισόδημα) από ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο πολλαπλών περιουσιακών 
στοιχείων, το οποίο κατανέμει κεφάλια κεφάλαιο 
με βιώσιμο τρόπο επενδύοντας σε περιουσιακά 
στοιχεία με αντίκτυπο και εταιρείες και 
κυβερνήσεις που διατηρούν υψηλά πρότυπα 
συμπεριφοράς ΠΚΔ. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση 
ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτύχει τους 
στόχους του. Οι κατάλληλοι επενδυτές θα πρέπει 
να έχουν επίγνωση ότι κεφάλαιό τους θα είναι σε 
κίνδυνο και ότι η αξία των επενδύσεών τους και 
κάθε παράγωγο εισόδημα μπορεί να μειωθεί 
καθώς και να αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, 
αναμένεται ότι όλοι οι επενδυτές θα κατανοήσουν 
και θα έχουν επίγνωση των κινδύνων που 
συνδέονται με τις επενδύσεις σε μερίδια του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για 
επενδυτές που έχουν έναν επενδυτικό ορίζοντα 
τουλάχιστον πέντε ετών. 
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• Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου 

 M&G (Lux) Conservative Allocation Fund M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund  

Νόμισμα αποτίμησης Ευρώ Ευρώ 

Μέγεθος αμοιβαίου 
κεφαλαίου στις 
31.05.2022 

621,48 εκατ. ευρώ 67,85 εκατ. ευρώ 

Συχνότητα διανομής Τριμηνιαίως Τριμηνιαίως 

Τομέας επενδυτικού 
κεφαλαίου 

Morningstar EUR Cautious Allocation – Global 
sector 

Morningstar EUR Moderate Allocation – Global 
sector 

Συνθετικός δείκτης 
κινδύνου και 
απόδοσης (SRRI) στις 
14.02.2022 

4 4 

Σημείωση: ο κίνδυνος μετράται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 7 βαθμών, όπου το επίπεδο 1 του SRRI υποδεικνύει χαμηλότερο 
κίνδυνο (αλλά δεν είναι απαλλαγμένο από κινδύνους) και το επίπεδο 7 SRRI υποδεικνύει υψηλότερο κίνδυνο.  

• Αντιστοίχισης κατηγοριών μεριδίων και επιβαρύνσεις 

 M&G (Lux) Conservative Allocation Fund M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund 

Κατηγορίες 
μεριδίων 

Κωδικός ISIN AMC 

% 

OCF*  
στις 30.09.2021 

% 

Αρχική 
επιβάρυνση 

Κατηγορίες 
μεριδίων 

Κωδικός ISIN AMC 

% 

OCF* 
στις 

30.09.2021 
% 

Αρχική 
επιβάρυνση 

% 

CHF A-H Σώρ. LU1582983844 1,40 1,61 4,00 CHF A-H Σώρ. LU1900803823 1,50 1,72 4,00 

CHF C-H Σώρ. LU1582983927 0,60 0,81 1,25 CHF C-H Σώρ. LU1900804557 0,60 0,82 1,25 

EUR A Σώρ. LU1582982283 1,40 1,59 4,00 EUR A Σώρ. LU1900799617 1,50 1,71 4,00 

EUR A Διαν. LU1582982366 1,40 1,59 4,00 EUR A Διαν. LU1900799708 1,50 1,71 4,00 

EUR B Σώρ. LU1582982523 1,90 2,09 0,00 EUR B Σώρ. LU1900799880 2,00 2,21 0,00 

EUR B Διαν. LU1582982796 1,90 2,09 0,00 EUR B Διαν. LU1900799963 2,00 2,21 0,00 

EUR C Σώρ. LU1582982879 0,60 0,79 1,25 EUR C Σώρ. LU1900800050 0,60 0,81 1,25 

EUR C Διαν. LU1582982952 0,60 0,79 1,25 EUR C Διαν. LU1900800217 0,60 0,81 1,25 

EUR CI Σώρ. LU1582983091 0,60 0,75 1,25 EUR CI Σώρ. LU1900800308 0,60 0,77 1,25 

EUR JI Σώρ. LU1941717651 0,50 0,65 0,00 EUR JI Σώρ. LU2481493885 0,50 0,71** 0,00 

USD A-H Σώρ. LU1582983257 1,40 1,61 4,00 USD A-H Σώρ. LU1900801454 1,50 1,73 4,00 

USD A-H Διαν. LU1582983331 1,40 1,61 4,00 USD A-H Διαν. LU1900801611 1,50 1,73 4,00 

USD C-H Σώρ. LU1582983414 0,60 0,81 1,25 USD C-H Σώρ. LU1900801884 0,60 0,82 1,25 

USD C-H Διαν. LU1582983505 0,60 0,81 1,25 USD C-H Διαν.  LU1900802007 0,60 0,82 1,25 

* Τα αριθμητικά στοιχεία τρεχουσών επιβαρύνσεων (OCF) που γνωστοποιούνται παραπάνω περιλαμβάνουν άμεσες δαπάνες του αμοιβαίου κεφαλαίο, 
όπως η ετήσια αμοιβή διαχείρισης (AMC), οι διοικητικές δαπάνες και η αμοιβή θεματοφύλακα, αλλά δεν περιλαμβάνουν έξοδα συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου.  
** στις 16.06.2022, ημερομηνία έναρξης διάθεσης αυτής της κατηγορίας μεριδίων 
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• Διάρθρωση αμοιβαίου κεφαλαίου 

 M&G (Lux) Conservative Allocation Fund M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund  

Νομική μορφή ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ 

Έδρα Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 

Εταιρεία Διαχείρισης M&G Luxembourg S.A. M&G Luxembourg S.A. 

Διαχειριστής 
επενδύσεων 

M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 

 


