
 

Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας.  Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με 

τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, πρέπει να απευθυνθείτε στον χρηματιστή, τον διευθυντή της 

τράπεζας, τον δικηγόρο, τον φοροτεχνικό σύμβουλο, τον λογιστή σας ή άλλον ανεξάρτητο 

χρηματοοικονομικό σύμβουλο.  Αν έχετε προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση των μεριδίων σας στην PIMCO 

Funds: Global Investors Series plc, προωθήστε αμέσως το παρόν στον αγοραστή ή δικαιούχο ή στον 

χρηματιστή, την τράπεζα ή άλλον διαμεσολαβητή μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η 

μεταβίβαση για προώθηση στον αγοραστή ή τον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν. Τα Μέλη του ΔΣ της 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν έχει ελεγχθεί από την Κεντρική 

Τράπεζα της Ιρλανδίας.  

 

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

ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS 

 

 

Euro Bond Fund 

 

Dynamic Bond Fund 

 

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund 

Income Fund 

 

Income Fund II 

 

Low Duration Opportunities Fund 

 

Euro Income Bond Fund 

 

Low Average Duration Fund 

 

Global Bond Fund 

 

Total Return Bond Fund 

 

Global Advantage Fund 

 

Low Duration Income Fund 

 

Global Bond ESG Fund 

 

PIMCO ESG Income Fund 

 

Low Duration Opportunities ESG Fund 

 

Global Bond Ex-US Fund 

 

 

 

 

CREDIT FUNDS 

 

 

Diversified Income Fund Global Investment Grade Credit Fund 

Diversified Income Duration Hedged Fund US High Yield Bond Fund 

Euro Credit Fund UK Corporate Bond Fund 

Global High Yield Bond Fund PIMCO Capital Securities Fund 

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund US Investment Grade Corporate Bond Fund 

Low Duration Global Investment Grade Credit Fund 

 

Global Investment Grade Credit ESG Fund 

 

PIMCO European High Yield Bond Fund 

 

Diversified Income ESG Fund 

 

Mortgage Opportunities Fund 

 

PIMCO Asia High Yield Bond Fund 

 

PIMCO Climate Bond Fund 

 

LONG DURATION FIXED INCOME FUNDS 

 

 

UK Long Term Corporate Bond Fund Euro Long Average Duration Fund 

EMERGING MARKETS FUNDS 

 

 

Emerging Markets Short-Term Local Currency 

Fund 

Emerging Markets Corporate Bond Fund 
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Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Markets Bond Fund 

Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Bond ESG Fund 

PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund 

 

Emerging Local Bond ESG Fund 

EQUITY FUNDS 

 

 

PIMCO StocksPLUS™ AR Fund * StocksPLUS™ Fund * 

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund 

 

INFLATION PROTECTION FUNDS 

 

 

Commodity Real Return Fund Global Real Return Fund 

Global Low Duration Real Return Fund Inflation Multi-Asset Fund 

ALTERNATIVE FUNDS 

 

 

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund  

MULTI-ASSET FUNDS 

 

 

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 

Dynamic Multi-Asset Fund 

 

 

Strategic Income Fund 

 

SHORT-TERM FUNDS 

 

 

US Short-Term Fund Euro Short-Term Fund 

 

*Σήμα κατατεθέν της Pacific Investment Management Company LLC που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. 

 

καθένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της  

 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 

[Μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella) ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και διακριτή 

ευθύνη μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων με περιορισμένη ευθύνη, η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία βάσει 

του Νόμου περί Εταιρειών του 2014, με αριθμό μητρώου 276928 ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε 

κινητές αξίες δυνάμει των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011 (Οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες), όπως τροποποιήθηκαν]. 

 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 

Μ.Μ. ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.   

 

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Ciara Timon 

State Street Fund Services (Ireland) Limited  

78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ιρλανδία 

ή 

Αρ. φαξ: +353 1 4161450 

ή 

Email: dublincompanysecretariat@statestreet.com
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PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») 

 

Commodity Real Return Fund, Diversified Income Fund, Diversified Income Duration Hedged Fund, 

Dynamic Multi-Asset Fund, Asia Strategic Interest Bond Fund, Emerging Local Bond Fund, Emerging 

Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Bond Fund, PIMCO Emerging Markets 

Opportunities Fund, Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund, Euro Bond Fund, Euro 

Income Bond Fund, Euro Credit Fund, PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, Euro Short-

Term Fund, Global Advantage Fund, Global Bond Fund, Global Bond Ex-US Fund, Global High Yield 

Bond Fund, Global Investment Grade Credit Fund, Low Duration Opportunities Fund, Global Low 

Duration Real Return Fund, Global Real Return Fund, US High Yield Bond Fund, Income Fund, 

Inflation Multi-Asset Fund, Low Average Duration Fund, Euro Long Average Duration Fund, Low 

Duration Global Investment Grade Credit Fund, Low Duration Income Fund, PIMCO Capital Securities 

Fund, PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund, PIMCO 

Global Core Asset Allocation Fund, PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, PIMCO TRENDS 

Managed Futures Strategy Fund, Emerging Markets Bond ESG Fund, StocksPLUS™ Fund, Strategic 

Income Fund, Total Return Bond Fund, UK Corporate Bond Fund, UK Long Term Corporate Bond 

Fund, Dynamic Bond Fund, US Short-Term Fund, US Investment Grade Corporate Bond Fund, Global 

Bond ESG Fund, Mortgage Opportunities Fund, Global Investment Grade Credit ESG Fund, PIMCO 

Asia High Yield Bond Fund, PIMCO StocksPLUS™ AR Fund, PIMCO Climate Bond Fund, Income 

Fund II, PIMCO ESG Income Fund, Diversified Income ESG Fund, Low Duration Opportunities ESG 

Fund και Emerging Local Bond ESG Fund 

(συλλογικά, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») 

 

2 Αυγούστου 2022 

 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

 

1. Εισαγωγή 

 

Όπως γνωρίζετε, η Εταιρεία είναι μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με διακριτή ευθύνη μεταξύ 

των αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει συσταθεί με περιορισμένη ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ιρλανδίας και έλαβε άδεια λειτουργίας στις 28 Ιανουαρίου 1998 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (η 

«Κεντρική Τράπεζα») βάσει των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011 (Οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες), όπως τροποποιήθηκαν (οι «Κανονισμοί»). Η Εταιρεία είναι εταιρεία ευρείας 

κάλυψης (ομπρέλα) και περιλαμβάνει μια σειρά επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το συγκείμενο και εκτός των όσων διαφοροποιούνται ή καθορίζονται 

διαφορετικά στην παρούσα εγκύκλιο, οι λέξεις και οι εκφράσεις (συμπεριλαμβανομένων των ορισμών) που 

χρησιμοποιούνται στην εγκύκλιο θα έχουν την ίδια σημασία που έχουν και στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο της 

Εταιρείας.  

 

Τα μέλη του ΔΣ θα συγκαλέσουν ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας στις 14 Σεπτεμβρίου 

2022, στην οποία θα υποβληθούν στους μεριδιούχους τα παρακάτω θέματα:  

 

Γενικά Θέματα 

 

(α) Παραλαβή και έλεγχος της έκθεσης των μελών του ΔΣ, της έκθεσης του ελεγκτή και των 

οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

και έλεγχος των πεπραγμένων της Εταιρείας. 

 

Οι μεριδιούχοι θα κληθούν να παραλάβουν και να ελέγξουν την έκθεση των μελών του ΔΣ, την έκθεση του 

ελεγκτή και τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (διατίθενται 

στη διαδικτυακή τοποθεσία www.pimco.com)και να ελέγξουν τα πεπραγμένα της Εταιρείας.  

 

(β) Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτών της Εταιρείας. 

 

Οι μεριδιούχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τον επαναδιορισμό της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτών της 

Εταιρείας.  
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(γ) Εξουσιοδότηση των μελών του ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών. 

 

Οι μεριδιούχοι θα κληθούν να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη του ΔΣ να καθορίσουν την ετήσια αμοιβή των Ελεγκτών. 

 

Ειδικά θέματα 

 

Τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικό της Εταιρείας 

 

Με την επιφύλαξη της έγκρισης των μεριδιούχων και των απαιτήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, προτείνεται να 

πραγματοποιηθούν οι εξής τροποποιήσεις στο καταστατικό ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι αλλαγές στην 

αρίθμηση και η επικαιροποίηση των παραπομπών και των ημερομηνιών, κατά περίπτωση. 

 

 (α) Παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια (side pockets) (Προσάρτημα III) 

 

Προτείνεται η τροποποίηση του καταστατικού ώστε να παρέχεται η ευελιξία για τη δημιουργία παράπλευρων 

ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια, εφόσον ένας μηχανισμός αυτού του 

είδους κριθεί κατάλληλος για συγκεκριμένο τύπο αμοιβαίου κεφαλαίου στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι η 

δημιουργία παράπλευρων ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα αμοιβαία κεφάλαια 

θα απαιτούσε την περαιτέρω έγκριση των μελών του ΔΣ της Εταιρείας καθώς και την εκ των προτέρων 

κοινοποίηση προς τους μεριδιούχους των σχετικών αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τα παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αποτελεσματικός μηχανισμός για την προστασία των μεριδιούχων και τη διαχείριση των προβλημάτων 

ρευστότητας και αποτίμησης.  

 

Το καταστατικό πρόκειται να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης παράπλευρων 

ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, όπως περιγράφεται 

περαιτέρω στο Προσάρτημα III.  
 
Προτού καταστεί διαθέσιμος ο μηχανισμός παράπλευρων ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων για οποιοδήποτε από τα 

αμοιβαία κεφάλαια, το ενημερωτικό δελτίο θα επικαιροποιηθεί ώστε να ενσωματώνει γνωστοποίηση σχετικά με 

τη χρήση παράπλευρων ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων σε μελλοντική ημερομηνία, με την επιφύλαξη όλων των 

κανονιστικών εγκρίσεων (συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας) και της εκ των προτέρων 

κοινοποίησης στους μεριδιούχους.  

 

2. Έγκριση των μεριδιούχων 

 

Για την επικύρωση των τακτικών αποφάσεων σε σχέση με τον επαναδιορισμό της PricewaterhouseCoopers ως 

Ελεγκτών στην Εταιρεία και την εξουσιοδότηση των μελών του ΔΣ να καθορίσουν την αμοιβή των Ελεγκτών, 

απαιτείται πλειοψηφία των μεριδιούχων, η οποία απαρτίζεται από πενήντα ένα τοις εκατό (51%) ή περισσότερο 

του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων που παρίστανται αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, οι οποίοι 

ψηφίζουν στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων. 

 

Για την επικύρωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της Εταιρείας 

απαιτείται να ψηφιστεί ειδική απόφαση υπέρ αυτή της πρότασης από την πλειοψηφία των μεριδιούχων της 

Εταιρείας, η οποία συνίσταται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) ή περισσότερο του συνολικού αριθμού των 

ψηφισάντων που παρίστανται αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, οι οποίοι ψηφίζουν στην ετήσια γενική 

συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας. 

 

Όσον αφορά την ετήσια γενική συνέλευση, η παρουσία δύο μεριδιούχων (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) 

αποτελεί την απαιτούμενη απαρτία. 

 

Αν εντός μισής ώρας μετά την καθορισμένη ώρα της διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης δεν έχει 

επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και τον 

ίδιο τόπο ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, ώρα και τόπο θα αποφασίσουν τα μέλη του ΔΣ. 

 

Αν είστε εγγεγραμμένος κάτοχος μεριδίων, με την παρούσα εγκύκλιο θα λάβετε ένα έντυπο πληρεξουσίου.  

Διαβάστε τις σημειώσεις που αναγράφονται στο έντυπο, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε το έντυπο 

πληρεξουσίου, και επιστρέψτε το σε εμάς.  Για να θεωρείται έγκυρος ο ορισμός πληρεξουσίου πρέπει να 

παραληφθεί το αργότερο 48 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης και, επομένως, το αργότερο έως τις 12 μ.μ. της 12ης Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα Ιρλανδίας). 

Μπορείτε να παραστείτε και να ψηφίσετε στην ετήσια γενική συνέλευση ακόμη και αν έχετε ορίσει πληρεξούσιο. 
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3. Αμοιβές και έξοδα 

 

Τα νομικά και διοικητικά έξοδα για τη σύνταξη και την εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης στο 

καταστατικό της Εταιρείας θα βαρύνουν τον Διαχειριστή της Εταιρείας, την PIMCO Global Advisors (Ireland) 

Limited. 

 

 

4. Σύσταση Μελών του ΔΣ 

 

Πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες αποφάσεις είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων στο σύνολό τους και, ως 

εκ τούτου, συνιστούμε να ψηφίσετε υπέρ των προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις δεν μεταβάλλουν την αξία των 

επενδύσεών σας. Εισηγούμαστε την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης στο καταστατικό της Εταιρείας, 

όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας ως ειδικό θέμα μετά την εξέταση των 

γενικών θεμάτων.  

 Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συνιστούμε να απευθυνθείτε στους 

φοροτεχνικούς και νομικούς σας συμβούλους.   

 

Οι μεριδιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να προβαίνουν σε εξαγορά των επενδύσεών τους στην Εταιρεία χωρίς 

επιβάρυνση σε οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου. 

 

5. Πρόσκληση και έντυπο πληρεξουσίου 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες αποφάσεις που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μεριδιούχοι 

παρατίθενται στην πρόσκληση και τα έντυπα πληρεξουσίου που επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο.   

 

Η παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: 

 

1. Πρόσκληση στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 12 μ.μ. την 14η 

Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία της State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s 

Quay, Dublin 2, D02 HD32, στην Ιρλανδία (Προσάρτημα I),  

 

2. Έντυπο πληρεξουσίου το οποίο σας επιτρέπει να ψηφίσετε μέσω πληρεξουσίου (Προσάρτημα ΙΙ), 

 

3. Αποσπάσματα των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο καταστατικό της Εταιρείας (Προσάρτημα III), 

 

4. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί της Εταιρείας που καταρτίστηκαν για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, οι οποίοι περιλαμβάνουν την κατάσταση ενεργητικού και παθητικού κάθε αμοιβαίου 

κεφαλαίου. 

 

Αν δεν μπορείτε να παραστείτε στην ετήσια γενική συνέλευση αλλά θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα ψήφου σας, 

συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο πληρεξουσίου και επιστρέψτε το στη διεύθυνση: 

 

Ciara Timon, 

State Street Fund Services (Ireland) Limited,  

78 Sir John Rogerson’s Quay,  

Dublin 2,  

D02 HD32,  

Ιρλανδία. 

 

Προκειμένου να θεωρούνται έγκυρα, τα έντυπα πληρεξουσίου πρέπει να παραληφθούν στην ανωτέρω διεύθυνση 

ή μέσω φαξ στο +353 1 4161450 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

dublincompanysecretariat@statestreet.com το αργότερο 48 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της 

ετήσιας γενικής συνέλευσης.  

 

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

τους σύμβουλο, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας στην εκάστοτε χώρα ή στον Υπεύθυνο 

Διοίκησης.  Με τον Υπεύθυνο Διοίκησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση PIMCOEMteam@StateStreet.com ή μέσω τηλεφώνου στους εξής αριθμούς:  
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ΕΜΕΑ: +353 1 776 9990 

Χονγκ Κονγκ: +852 35561498 

Σιγκαπούρη: +65 68267589 

Ταϊβάν: 00801136992 

Βόρεια και Νότια Αμερική: +1 416 5068337 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Μέλος του ΔΣ 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 

(η «Εταιρεία») 

 

Commodity Real Return Fund, Diversified Income Fund, Diversified Income Duration Hedged Fund, 

Dynamic Multi-Asset Fund, Asia Strategic Interest Bond Fund, Emerging Local Bond Fund, Emerging 

Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Bond Fund, PIMCO Emerging Markets 

Opportunities Fund, Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund, Euro Bond Fund, Euro 

Income Bond Fund, Euro Credit Fund, PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, Euro Short-

Term Fund, Global Advantage Fund, Global Bond Fund, Global Bond Ex-US Fund, Global High Yield 

Bond Fund, Global Investment Grade Credit Fund, Low Duration Opportunities Fund, Global Low 

Duration Real Return Fund, Global Real Return Fund, US High Yield Bond Fund, Income Fund, 

Inflation Multi-Asset Fund, Low Average Duration Fund, Euro Long Average Duration Fund, Low 

Duration Global Investment Grade Credit Fund, Low Duration Income Fund, PIMCO Capital Securities 

Fund, PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund, PIMCO 

Global Core Asset Allocation Fund, PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, PIMCO TRENDS 

Managed Futures Strategy Fund, Emerging Markets Bond ESG Fund, StocksPLUS™ Fund, Strategic 

Income Fund, Total Return Bond Fund, UK Corporate Bond Fund, UK Long Term Corporate Bond 

Fund, Dynamic Bond Fund, US Short-Term Fund, US Investment Grade Corporate Bond Fund, Global 

Bond ESG Fund, Mortgage Opportunities Fund, Global Investment Grade Credit ESG Fund, PIMCO 

Asia High Yield Bond Fund,  PIMCO StocksPLUS™ AR Fund, PIMCO Climate Bond Fund Income 

Fund II, PIMCO ESG Income Fund, Diversified Income ESG Fund, Low Duration Opportunities ESG 

Fund και Emerging Local Bond ESG Fund (συλλογικά, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας θα 

πραγματοποιηθεί στα γραφεία της State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, D02 HD32, στην Ιρλανδία, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12 μ.μ., για τους εξής σκοπούς: 

 

Γενικά Θέματα 

 

1. Παραλαβή και έλεγχος της έκθεσης των μελών του ΔΣ, της έκθεσης του ελεγκτή και των οικονομικών 

καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έλεγχος των 

πεπραγμένων της Εταιρείας. 

 

2. Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers ως ελεγκτών της Εταιρείας. 

 

3. Εξουσιοδότηση των μελών του ΔΣ να καθορίσουν την αμοιβή των ελεγκτών. 

 

 

Ειδικά θέματα 

 

 

4. Έγκριση των τροποποιήσεων στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό προκειμένου να παρέχεται η 

δυνατότητα χρήσης παράπλευρων ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας. 

 

5. Κάθε άλλο θέμα. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της 

State Street Fund Services (Ireland) Limited 

Γραμματέας  

 

Ημερομηνία, 2 Αυγούστου 2022
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 

 

Σημείωση: Κάθε μεριδιούχος ο οποίος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην προαναφερόμενη 

συνέλευση δικαιούται να ορίσει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους για να παραστούν και να ψηφίσουν αντ’ 

αυτού.  Ο πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι μεριδιούχος. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC  

(η «Εταιρεία») 
 

Εγώ/Εμείς*             

 

με             

 

την ιδιότητά μου/μας του/των μεριδιούχου/μεριδιούχων* της προαναφερόμενης Εταιρείας διά του παρόντος 

ορίζω/ορίζουμε τον πρόεδρο  

ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού/αυτής, τον/την Ciara Timon, Ajibola Shotayo, Jacqui Horgan, Patrick Collins, 

Bernice Kelly, Cathal Smyth ή Ken Barry της State Street Fund Services (Ireland) Limited ή σε περίπτωση αδυναμίας 

αυτού/αυτής, 

                        τον/την  ____________________________________________________ 

 

ως πληρεξούσιό μου/μας* προκειμένου να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας* με τον τρόπο που υποδεικνύεται 

παρακάτω στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στη 

διεύθυνση State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, 

στην Ιρλανδία, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12 μ.μ, καθώς και σε κάθε επαναληπτική αυτής. 

 

 

 

Υπογραφή __________________________  

 

Ημερομηνία, ____ _________ 2022 

 

(*διαγράψτε κατά περίπτωση) 

 

ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 

 

Παραλαβή και έλεγχος της έκθεσης των μελών του ΔΣ, της έκθεσης του ελεγκτή και των οικονομικών καταστάσεων 

για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έλεγχος των πεπραγμένων της Εταιρείας. 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

         Υπέρ/Ναι            Κατά/Όχι 

 

1. Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers ως ελεγκτών της 

Εταιρείας. 

 

  

2. Εξουσιοδότηση των μελών του ΔΣ να καθορίσουν την αμοιβή των 

ελεγκτών. 

 

  

 

       

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

(απαιτείται η συναίνεση του 75% των μεριδιούχων που ψηφίζουν)  

          Υπέρ/Ναι            Κατά/Όχι 

 

1. Έγκριση των τροποποιήσεων στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό 

προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης παράπλευρων 

ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας. 
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Σημειώσεις στο έντυπο πληρεξουσίου 

 

1. Δύο Μεριδιούχοι που παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου και έχουν δικαίωμα ψήφου θα 

συνιστούν σε κάθε περίπτωση απαρτία.  Αν εντός μισής ώρας μετά την καθορισμένη ώρα της διεξαγωγής 

της γενικής συνέλευσης δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα της 

επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και τον ίδιο τόπο ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, ώρα και τόπο θα 

αποφασίσουν τα Μέλη του ΔΣ. Κάθε Μεριδιούχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει σε 

οποιαδήποτε επαναληπτική συνέλευση δικαιούται να ορίσει πληρεξούσιο προκειμένου να παραστεί, να 

μιλήσει και να ψηφίσει αντ’ αυτού και ο εν λόγω πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι μεριδιούχος 

της Εταιρείας.  Η παρούσα γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι συνιστά δέουσα ειδοποίηση για κάθε εν λόγω 

επαναληπτική συνέλευση κατά την έννοια του καταστατικού.   

 

2. Κάθε Μεριδιούχος μπορεί να ορίσει πληρεξούσιο της επιλογής του. Σε περίπτωση ορισμού πληρεξουσίου, 

αναγράψτε το όνομα του προσώπου που ορίζεται ως πληρεξούσιος στον προβλεπόμενο χώρο. Το πρόσωπο 

που ορίζεται ως πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι μεριδιούχος. 

 

3. Αν ο διορίζων είναι επιχείρηση, το παρόν έντυπο πρέπει να φέρει την οικεία σφραγίδα ή την υπογραφή 

στελέχους ή δικηγόρου δεόντως εξουσιοδοτημένου να υπογράφει για λογαριασμό αυτής της επιχείρησης. 
Επισημαίνεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες σύμφωνα με τον κατάλογο εξουσιοδοτημένων 

υπογραφόντων που τηρείται στο αρχείο στα γραφεία του Διαχειριστή μπορούν να υπογράψουν αυτό το 

έντυπο. 

 

4. Στην περίπτωση συμμεριδιούχων, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των συμμεριδιούχων, όμως θα πρέπει 

να αναφέρονται τα ονόματα όλων των συμμεριδιούχων. Επισημαίνεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι 

υπογράφοντες σύμφωνα με τον κατάλογο εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που τηρείται στο αρχείο στα 

γραφεία του Διαχειριστή μπορούν να υπογράψουν αυτό το έντυπο. 

 

5. Αν το παρόν έντυπο επιστραφεί χωρίς καμία ένδειξη ως προς τον τρόπο που ψηφίζει το πρόσωπο που έχει 

οριστεί πληρεξούσιος, τότε το εν λόγω πρόσωπο θα ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ή αποχής από την 

ψηφοφορία κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 

 

6. Προκειμένου να είναι έγκυρο, το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέσω 

ταχυδρομείου ή φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόψη της Ciara Timon στη διεύθυνση State Street Fund 

Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland, ή με φαξ στον 

αριθμό +353 1 4161450, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

dublincompanysecretariat@statestreet.com, το αργότερο 48 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα 

διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης ή της επαναληπτικής συνέλευσης.  

 

7.    Προς κάθε επενδυτή που λαμβάνει την παρούσα εγκύκλιο, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 

μεριδιούχων της εταιρείας, παρακαλούμε να επιστρέψετε τα συμπληρωμένο έντυπα πληρεξούσιου στον 

χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή που αγόρασε τα μερίδια στο σχετικό αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας 

για λογαριασμό σας. 

 

8. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα εγκύκλιο, επικοινωνήστε 

με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων της PIMCO στους εξής αριθμούς τηλεφώνου: ΕΜΕΑ: +353 1 776 

9990, Χονγκ Κονγκ: +852 35561498, Σιγκαπούρη: +65 68267589, Ταϊβάν: 00801136992, Βόρεια και Νότια 

Αμερική: +1 416 5068337.  Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: PIMCOEMteam@StateStreet.com. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας στα οποία 

επισημαίνονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις με διακριτή διαγραφή και υπογράμμιση. Η αρίθμηση, οι 

αναφορές και οι παραπομπές στη νομοθεσία στο Καταστατικό θα τροποποιηθούν ανάλογα.  

 

 

Υπόμνημα 

Κείμενο που έχει προστεθεί 

Κείμενο που έχει διαγραφεί 

 

Μερίδιο παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου  ένα μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της 

Εταιρείας που ορίζεται σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες ενός παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου και εκδίδεται σύμφωνα με το εν 

λόγω καταστατικό και τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο εν λόγω καταστατικό. 

 

5 (β) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν, με την επιφύλαξη του εν λόγω καταστατικού, του ενημερωτικού δελτίου, 

των κανονισμών και της ιδρυτική πράξης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, να 

δημιουργούν και να εκδίδουν κατά την κρίση τους κατά καιρούς (συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 

αναστολής του (i) του καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και (ii) της κατανομής, της εξαγοράς και της 

μετατροπής μεριδίων συμμετοχής) μια νέα κατηγορία ή νέες κατηγορίες μεριδίων συμμετοχής («Κατηγορία 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου») ή/και ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο («Αμοιβαίο κεφάλαιο 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου»), στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) κατανέμονται κατά τη διακριτική ευχέρεια των μελών 

του ΔΣ ανά πάσα στιγμή, πριν ή μετά την απόκτησή τους, ως επενδύσεις που είναι ή έχουν καταστεί μη 

ρευστοποιήσιμες ή με άλλο τρόπο δύσκολο να αποτιμηθούν ή να ρευστοποιηθούν συν κάθε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο που αντιπροσωπεύει ένα αποθεματικό για αναλήψεις υποχρεώσεων και απρόβλεπτες ανάγκες, όπως 

ορίζουν τα μέλη του ΔΣ κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Τα μερίδια συμμετοχής στην εν λόγω κατηγορία 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου ή του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου θα είναι εξαγοράσιμα από την Εταιρεία ή/και τους κατόχους τους μόνο κατόπιν απόφασης των 

μελών του ΔΣ. Η δημιουργία μιας κατηγορίας παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου θα συνεπάγεται την κατ’ αναλογία μείωση του αριθμού 

των μεριδίων συμμετοχής που κατέχει ένας μεριδιούχος και αποδίδονται στο σχετικό αμοιβαίο κεφάλαιο, με 

εξαίρεση τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που καταλογίζονται στην κατηγορία παράπλευρου 

ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου ή στο αμοιβαίο κεφάλαιο παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου και 

δημιουργούν προς όφελος του εν λόγω μεριδιούχου ένα αντίστοιχο κατ' αναλογία μερίδιο στην κατηγορία 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου ή στο αμοιβαίο κεφάλαιο παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποδίδονται σε μια κατηγορία 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου θα καθορίζεται από τα μέλη του ΔΣ με τρόπο που συνάδει με το άρθρο 18 της παρούσας.  

 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα μέλη του ΔΣ μπορούν να δημιουργούν παράπλευρα ανεξάρτητα 

χαρτοφυλάκια βάσει διαφορετικών παραμέτρων από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν, υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτές οι παράμετροι αναφέρονται λεπτομερώς στο ενημερωτικό δελτίο και εναρμονίζονται με τις 

απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας. 

 

12. (2) Το άρθρο 12 (1) θα εφαρμόζεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται σε 

οποιαδήποτε κατηγορία τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis) όπως εάν επαναλαμβάνονταν εξ 

ολοκλήρου στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση ότι όταν χρησιμοποιούνται στρατηγικές αντιστάθμισης 

κινδύνων σε σχέση με μια κατηγορία παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου, τα χρηματοοικονομικά μέσα 

που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των εν λόγω στρατηγικών θα θεωρείται ότι αποδίδονται αποκλειστικά 

στις κατηγορίες μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου και τα κέρδη/ζημίες και το κόστος των 

σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων θα σωρεύονται αποκλειστικά στη σχετική κατηγορία παράπλευρου 

ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου. 

 

13.1 (η)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 13 (1) (α) έως (ζ) της παρούσας, τα μέλη του ΔΣ μπορούν 

ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να εκδίδουν μερίδια συμμετοχής σε μια κατηγορία 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 5 (β). 

 

13. (5)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13 (1) έως (4) της παρούσας, κάθε κατανομή ή δημιουργία 

μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σε μια κατηγορία παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου ή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με άρθρο 5 
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(β) της παρούσας, θα πραγματοποιείται με τους όρους που καθορίζουν τα μέλη του ΔΣ κατά την αποκλειστική 

διακριτική τους ευχέρεια, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω όροι θα είναι προς το συμφέρον των 

μελών. 

 

17. (1) (ι) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν προβούν σε υποχρεωτική εξαγορά ή/και ακύρωση των μεριδίων 

συμμετοχής που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο όπως απαιτείται για να επιτευχθεί μια αναλογική μείωση του 

αριθμού των μεριδίων συμμετοχής που κατέχει ένας μεριδιούχος προκειμένου να εκδώσουν μερίδια 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 5 (β). 

 

17. (4) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 17 (1) έως (3) της παρούσας, η Εταιρεία θα προβαίνει σε 

εξαγορά μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου μόνο όταν αυτό καθορίζεται από τα μέλη του ΔΣ 

και σύμφωνα με τις διαδικασίες που μπορεί να καθορίζουν τα μέλη του ΔΣ κατά καιρούς.   

  

(β) Όταν τα μέλη του ΔΣ αποφασίσουν ότι τυχόν μερίδια παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου πρόκειται 

να εξαγοραστούν, το μέλος που κατέχει τα εν λόγω μερίδια παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου θα λάβει 

μια τιμή ανά μερίδιο παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου που καθορίζεται από τα μέλη του ΔΣ κατά την 

αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία ρευστοποίησης 

οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται στα μερίδια παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου και αφαιρώντας από αυτά μια πρόβλεψη για τέλη και επιβαρύνσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

αμοιβές και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αμοιβών και εξόδων διαχείρισης που έχουν 

συσσωρευτεί ή με άλλο τρόπο έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά σε σχέση με τα μερίδια 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου και τα περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται σε αυτά και 

στρογγυλοποιώντας το σύνολο που προκύπτει στον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα αποφασίσουν τα μέλη 

του ΔΣ.   

  

(γ) Κάθε ποσό που καταβάλλεται σε έναν μεριδιούχο σύμφωνα με το παρόν άρθρο 17 θα καταβάλλεται στο 

νόμισμα βάσης ή σε όποιο άλλο νόμισμα κρίνουν ενδεδειγμένο τα μέλη του ΔΣ και θα αποστέλλεται μόλις αυτό 

καταστεί εύλογα εφικτό μετά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται στα μερίδια 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου.  

  

(δ) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε εξαγορά μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε είδος σε ένα μέλος σύμφωνα με το καταστατικό. 

 

18. (β) (iv) Για τους σκοπούς του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή που 

αποδίδεται σε μια κατηγορία μεριδίων συμμετοχής, τα μέλη του ΔΣ μπορούν κατά την αποκλειστική διακριτική 

τους ευχέρεια να αφαιρέσουν ένα ποσό από το σχετικό σημείο αποτίμησης που αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά 

στοιχεία που αποδίδονται σε οποιαδήποτε κατηγορία παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (β) της παρούσας. 

 

 

20. (j) Τίποτα στην παρούσα δεν υποχρεώνει τα μέλη του ΔΣ να προβούν στη μετατροπή μεριδίων 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σε μερίδια συμμετοχής οποιουδήποτε άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου ή 

κατηγορίας κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μεριδιούχου.  Παρά τα οριζόμενα ανωτέρω, τα μέλη του ΔΣ 

μπορούν κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια να προβούν στη μετατροπή μεριδίων παράπλευρου 

ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου σε μερίδια συμμετοχής άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου ή κατηγορίας είτε 

υφιστάμενων είτε που δημιουργούνται όπως προβλέπεται στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα μερίδια 

παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου που προτείνεται να μετατραπούν δεν έχουν προηγουμένως 

αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος εξαγοράς μεριδίων συμμετοχής.  Ο αριθμός των μεριδίων συμμετοχής της 

νέας κατηγορίας που πρόκειται να εκδοθούν κατά τη μετατροπή μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου 

χαρτοφυλακίου θα καθορίζεται από τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 20. (ε) της παρούσας υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναφορά στην καθαρή αξία ενεργητικού θα νοείται ως η τιμή στην οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η εξαγορά των μεριδίων παράπλευρου ανεξάρτητου χαρτοφυλακίου από τα μέλη του ΔΣ 

σύμφωνα με το Άρθρο 17 (4) της παρούσας. 


