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Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι 
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία 
επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή σας ή κάποιον άλλο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αν έχετε προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση όλων 
των μεριδίων σας στην Goldman Sachs Funds, διαβιβάστε αμέσως το παρόν έγγραφο στον 
αγοραστή ή στον δικαιούχο ή στον επαγγελματία επενδύσεων, στην τράπεζα ή σε άλλον 
φορέα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η μεταβίβαση προκειμένου να 
μεταβιβαστεί στον αγοραστή ή στον δικαιούχο το συντομότερο δυνατό. Αν είστε 
θεματοφύλακας, εκπρόσωπος (nominee), διαμεσολαβητής ή άλλος πάροχος πλατφόρμας, 
διαβιβάστε το παρόν έγγραφο στον πραγματικό δικαιούχο των μεριδίων. 
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30 Νοεμβρίου 2022 

 
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 
 
Αγαπητέ μεριδιούχε, 
 
Με την παρούσα σάς ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές στο ενημερωτικό δελτίο (το «Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο») και στα συμπληρώματα (τα «Συμπληρώματα») του αμοιβαίου κεφαλαίου (από 
κοινού, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν άλλως, το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι αλλαγές θα τεθούν σε 
ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2023, με εξαίρεση τις αλλαγές στο Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio 
(Συμπλήρωμα I) οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2022 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).  
 
Κάθε μεριδιούχος που δεν συμφωνεί με τις εν λόγω αλλαγές μπορεί να προβεί σε εξαγορά των 
μεριδίων του ή στη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, χωρίς 
επιβάρυνση,1 σε οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.  
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα 
θα έχουν την ίδια έννοια που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. 
 
Οι αλλαγές που παρατίθενται παρακάτω είναι μια συνοπτική παρουσίαση των ενημερώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες δευτερεύουσας 
σημασίας αλλαγές ή διευκρινίσεις. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να σας επηρεάσουν, ανεξαρτήτως 
χαρτοφυλακίου στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι μεριδιούχοι πρέπει να λάβουν και να διαβάσουν το 
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου 

 
1 Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονται από διαμεσολαβητές (εξουσιοδοτημένοι διανομείς) ενδέχεται να 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
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ή την Εταιρεία Διαχείρισης.  

 
I. Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων στο βασικό ενημερωτικό δελτίο 

 
1. Ενότητα 4 «Παράγοντες κινδύνου»  

 
Η γνωστοποίηση κινδύνου «Βιώσιμη χρηματοοικονομική» στην ενότητα 4.2.8 θα επικαιροποιηθεί σε σχέση με 
τους κινδύνους που απορρέουν από περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση επενδύσεις 
και βιώσιμες επενδύσεις και θα μετονομαστεί σε «Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες». 
 
Η ενότητα 4.2.11 «Επενδύσεις στην Κίνα» θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να περιλαμβάνει ενημερωμένες 
νομικές πληροφορίες και πρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνου, που αφορούν κυρίως επενδύσεις στην αγορά 
ChiNext ή στο Συμβούλιο επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης (STAR 
Board). 
 
Οι ενότητες 4.4.15 «Υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos)» και 4.8.2 «Κίνδυνος θεματοφύλακα και 
υποθεματοφύλακα» θα τροποποιηθούν για λόγους σαφήνειας. 
 
Οι ενότητες 4.13.2 «Ρυθμιστική αβεβαιότητα», 4.13.3 «Πιθανή αναδιάρθρωση του αμοιβαίου κεφαλαίου, της 
Εταιρείας Διαχείρισης, του Συμβούλου Επενδύσεων και των Υποσυμβούλων», 4.13.4 «Ρύθμιση ως εταιρεία 
τραπεζικών συμμετοχών», 4.13.5 «Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων (CFTC)» 
και 4.13.6 «Κανόνας Volcker» θα επικαιροποιηθούν για λόγους σαφήνειας. 
 
Οι «Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης φόρων στη Γερμανία» της ενότητας 
4.15.4 και οι «Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης φόρων στην Αυστρία» 
της ενότητας 4.15.5 θα τροποποιηθούν, προκειμένου να συμπεριλάβουν τους ενημερωμένους παράγοντες 
κινδύνου. 

 
II. Γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας 

Στις 6 Απριλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό περί 

γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας όλα τα 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που δημοσίευσε ο ΕΟΔ (τα «RTS») και που τίθενται σε ισχύ τη 1 Ιανουαρίου 

2023. Ο παρών κανονισμός θεσπίστηκε για την προώθηση του στόχου του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «SFDR»).  

Ο SFDR επιδιώκει να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις γνωστοποιήσεις που γίνονται στους επενδυτές 

σχετικά με (i) τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου και (ii) 

τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τους στόχους βιώσιμων επενδύσεων που προάγονται από ένα 

χαρτοφυλάκιο. Στόχος των RTS είναι η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου, της μεθοδολογίας 

και της παρουσίασης των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές δυνάμει των διατάξεων του SFDR. 

Το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου θα τροποποιηθεί, συνεπώς, προκειμένου να ευθυγραμμίσει 

την παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

προάγονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο με τις απαιτήσεις που ορίστηκαν προσφάτως στα RTS.  

III. Συνοπτική παρουσίαση τροποποιήσεων στα συμπληρώματα 

 

1. Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, Goldman Sachs US 
Technology Opportunities Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Future Health Care Equity 
Portfolio, Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, Goldman Sachs 
Emerging Markets Equity ESG Portfolio, Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio, 
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio, Goldman Sachs North America Energy & 
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Energy Infrastructure Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, 
Goldman Sachs All China Equity Portfolio, Goldman Sachs India Equity Portfolio, Goldman 
Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio, Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio, 
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio, 
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio, Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, 
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio, Goldman Sachs US Small/Mid 
Cap Growth Equity Portfolio, Goldman Sachs China Future Technology Leaders Equity 
Portfolio, Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio (Συμπλήρωμα I) 

 
Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» αυτών των χαρτοφυλακίων θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μπορούν να 
έχουν αυτά τα χαρτοφυλάκια μειώνεται από 20% σε 10%. 
 
Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου αυτών των 

χαρτοφυλακίων. 

 

2. Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio, Goldman Sachs Emerging Markets 

Debt Local Portfolio, Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio, Goldman Sachs Global 

Sovereign Bond Portfolio (Συμπλήρωμα I)  

 

Οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση στρατηγικές αυτών των χαρτοφυλακίων θα 

επικαιροποιηθούν, προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι, παρόλο που τα χαρτοφυλάκια στοχεύουν σε μια 

υψηλότερη περιβαλλοντική βαθμολογία από τους δείκτες αναφοράς τους, μπορεί να μην είναι δυνατή η 

επίτευξη αυτού του στόχου σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς (π.χ. υψηλή διακύμανση στις αγορές ή αναταραχές 

της αγοράς). Υπό αυτές τις συνθήκες, η διαχείριση των χαρτοφυλακίων θα γίνεται προς το βέλτιστο συμφέρον 

των επενδυτών. 

 

Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου αυτών των 

χαρτοφυλακίων. 

 

3. Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio (Συμπλήρωμα I) 

 
Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου: 

- να διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που 
μπορεί να έχει το χαρτοφυλάκιο μειώνεται από 20% σε 10%, 

- να διασαφηνιστεί ότι, προς αποφυγή αμφιβολιών, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν έχει ως στόχο 
την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και 

- να διασαφηνιστεί ότι μπορεί να επενδύει έως και το 30% του καθαρού ενεργητικού του ή έως και 
οποιοδήποτε άλλο κατώτατο όριο επιβάλλεται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, σε μετοχικούς 
τίτλους της ΛΔΚ. 

 

Η περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση στρατηγική του χαρτοφυλακίου θα ενισχυθεί και 

με πρόσθετα δεσμευτικά κριτήρια, όπως: 

- ευθυγράμμιση των επενδύσεων με βασικές θεματικές που σχετίζονται με την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως, ενδεικτικώς, καθαρή ενέργεια, αποδοτικότητα πόρων, βιώσιμη 
κατανάλωση, κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα των υδάτων, 

- αξιολόγηση των επενδύσεων βάσει μετρήσεων περιβαλλοντικού αντικτύπου και δημιουργία εκθέσεων 
σχετικά με τη σωρευτική συνεισφορά των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο στους 
βασικούς δείκτες απόδοσης περιβαλλοντικού αντικτύπου σε ετήσια βάση, 

- διορθωτικά μέτρα προς λήψη από το χαρτοφυλάκιο, εάν οι επενδύσεις δεν συμμορφώνονται πλέον 
με τα περιβαλλοντικά κριτήρια του χαρτοφυλακίου, όπως ενισχυμένη παρακολούθηση, αναγνώριση 
εναλλακτικών ή/και πρόσθετων επενδύσεων και εξέταση του ενδεχόμενου αποεπένδυσης. 

 
Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου. 
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4. Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio (Συμπλήρωμα I) 

 

Ο δείκτης αναφοράς του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί ως εξής: 
 

Υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο/Δείκτης αναφοράς Νέο χαρτοφυλάκιο/Δείκτης αναφοράς 

Δείκτης Dow Jones Brookfield Global Infrastructure 
(Total Return Net) 

Δείκτης FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (Total 
Return Net) 

 
Ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο θα αναπροσαρμοστεί. Αυτό θα επιφέρει έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται 
με την αγορά ή/και την πώληση τίτλων και χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο 
και, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν τους μεριδιούχους του χαρτοφυλακίου. 
 
Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» αυτού του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί επίσης, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μπορεί να έχει 
αυτό το χαρτοφυλάκιο μειώνεται από 20% σε 10%. 
 

Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου. 

 
5. Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio (Συμπλήρωμα I) 

 
Ο επενδυτικός στόχος αυτού του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να μετατοπιστεί το 
επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής από τη δημιουργία εισοδήματος στη δημιουργία συνολικής απόδοσης, 
ως ακολούθως: 
 

Επενδυτικός στόχος 
 

Το χαρτοφυλάκιο επιδιώκει συνολικές αποδόσεις που αποτελούνται από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου, 
εστιάζοντας στο εισόδημα, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών του κλάδου των ακινήτων, 
οι οποίες βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο.  

 
Ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο θα αναπροσαρμοστεί. Αυτό θα επιφέρει έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται 
με την αγορά ή/και την πώληση τίτλων και χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο 
και, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν τους μεριδιούχους του χαρτοφυλακίου. 
 
Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» αυτού του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί επίσης, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μπορεί να έχει 
αυτό το χαρτοφυλάκιο μειώνεται από 20% σε 10%. Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αλλαγή στην επενδυτική 
στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου του Χαρτοφυλακίου. 
 

6. Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio (Συμπλήρωμα I) 

Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» αυτού του χαρτοφυλακίου θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μπορεί να έχει 
αυτό το χαρτοφυλάκιο θα μειωθεί από 20% σε 10%. 
 
Η ενότητα «Πρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί» του χαρτοφυλακίου θα τροποποιηθεί ως εξής:  
 

Υφιστάμενο κείμενο Νέο κείμενο 

Το χαρτοφυλάκιο επιδιώκει τη συνεχιζόμενη 
επένδυση τουλάχιστον του 51% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που είναι 
εισηγμένοι σε χρηματιστήριο ή είναι αντικείμενο 
συναλλαγής σε οργανωμένη αγορά και που για 
αυτόν τον σκοπό δεν αποτελούν επενδύσεις σε 
μερίδια επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Για 

Αν και το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές 
ή/και κινητές αξίες που συνδέονται με μετοχές και σε 
επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με την 
επενδυτική πολιτική του, προκειμένου να 
αναγνωρίζεται ως «μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο» υπό 
την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 7 του 
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αυτόν τον σκοπό, οι επενδύσεις σε Επενδυτικές 
Εταιρείες Ακινήτων (REIT) δεν αποτελούν 
επιλέξιμους μετοχικούς τίτλους. 

γερμανικού νόμου περί φορολογίας επενδύσεων, το 
χαρτοφυλάκιο θα επενδύει διαρκώς τουλάχιστον το 
25% του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του 
γερμανικού νόμου περί φορολογίας επενδύσεων. 

 
 

7. Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs Europe CORE® 
Equity Portfolio, Goldman Sachs Eurozone CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs Global 
CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio, Goldman 
Sachs US CORE® Equity Portfolio, Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio 
(Συμπλήρωμα I) 

 

Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» αυτών των χαρτοφυλακίων θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μπορούν να 
έχουν αυτά τα χαρτοφυλάκια μειώνεται από 20% σε 10%, με εξαίρεση το Goldman Sachs Eurozone CORE® 
Equity Portfolio, για το οποίο το μέγιστο επίπεδο των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης μειώνεται 
από 50% σε 10%. 
 
Αυτές οι αλλαγές δεν συνιστούν αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική ή στο προφίλ κινδύνου αυτών των 

χαρτοφυλακίων. 

 

8. Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio (Συμπλήρωμα I) και Goldman Sachs 

Global Strategic Macro Bond Portfolio (Συμπλήρωμα II) 

 

Τα χαρτοφυλάκια προωθούν επί του παρόντος τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπό την έννοια του άρθρου 
8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»). Ως 
αποτέλεσμα των αλλαγών στα χαρτοφυλάκια και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα χαρτοφυλάκια δεν 
θα προάγουν πλέον τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. 

 
9. Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (Προσάρτημα I) 

 
Το χαρτοφυλάκιο θα θεσπίσει διαφορετική επενδυτική στρατηγική και, ως εκ τούτου, η ονομασία του 
χαρτοφυλακίου, ο δείκτης αναφοράς, η ενότητα «Επενδυτικός στόχος», η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές», η 
ενότητα «Υπολογισμός της συνολικής έκθεσης και του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης», η ενότητα 
«Παράγοντες κινδύνου και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων», η ενότητα «Εγγραφές, εξαγορές και 
ανταλλαγές» και η αμοιβή διαχείρισης που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες μεριδίων του χαρτοφυλακίου θα 
αλλάξουν σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.   
 
Ως απόρροια των παραπάνω αλλαγών, το χαρτοφυλάκιο θα αναπροσαρμοστεί από το τέλος του διαστήματος 
της δωρεάν εξαγοράς ενός μήνα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος (το «Διάστημα Αναπροσαρμογής»). 
Αυτό θα επιφέρει έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με την αγορά ή/και την πώληση τίτλων και 
χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο και, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν τους 
μεριδιούχους του χαρτοφυλακίου. Σε αυτό τον πλαίσιο, τα έξοδα συναλλαγής της αναπροσαρμογής έχουν 
υπολογιστεί σε περίπου 0,42% από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Επισημαίνεται ότι αυτό το 
ποσό αποτελεί εκτίμηση και μπορεί να διαφοροποιείται λόγω συνθηκών της αγοράς, όταν θα πραγματοποιηθεί 
η αναπροσαρμογή. 
 
Το χαρτοφυλάκιο προάγει επί του παρόντος τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπό την έννοια του άρθρου 8 
του SFDR. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το 
χαρτοφυλάκια δεν θα προάγει πλέον τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα ελέγχει συνεχώς τα φάσματα του αμοιβαίου κεφαλαίου, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται και να σχετίζονται με το τρέχον επενδυτικό περιβάλλον. 
Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος Επενδύσεων πιστεύει οι μεριδιούχοι του χαρτοφυλακίου θα επωφεληθούν 
περισσότερο μέσω της απομάκρυνσης από μια θεματική στρατηγική που επικεντρώνεται σε αγορές ακινήτων 
των ΗΠΑ και της κατεύθυνσης προς μια πιο διαφοροποιημένη στρατηγική η οποία επιδιώκει να παρέχει έκθεση 
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σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες χώρες, τύπους περιουσιακών στοιχείων και βαθμολογίες 
πιστοληπτικής ικανότητας, επιδιώκοντας μια βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού και 
με αναμενόμενο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου και χαμηλότερο επίπεδο αμοιβών διαχείρισης. Ανατρέξτε στο 
Παράρτημα Ι για μια σύγκριση των υφιστάμενων και των νέων χαρτοφυλακίων. 
 
Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, η πολιτική διανομής μερικών κατηγοριών μεριδίων 
του χαρτοφυλακίου θα αλλάξει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Συνεπώς, οι μεριδιούχοι σε μερικές από 
τις υφιστάμενες κατηγορίες μεριδίων θα αλλάξουν σε διαφορετική κατηγορία μεριδίων. Ανατρέξτε στο 
Παράρτημα II για λεπτομέρειες. 
 
Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αναπροσαρμογής, ο Σύμβουλος Επενδύσεων προβλέπει ότι θα αρχίσει να 
διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, ενόψει της μεταβολής του 
επενδυτικού στόχου και των πολιτικών του προκειμένου να τεθούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος.  
 

10. Λοιπές τροποποιήσεις των Συμπληρωμάτων 
 
Η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» κάθε χαρτοφυλακίου τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με τις Ερωτήσεις 
και απαντήσεις της Επιτροπής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (CSSF) σχετικά με τον νόμο του 
Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι κάθε χαρτοφυλάκιο μπορεί να κατέχει τραπεζικές καταθέσεις όψεως, όπως μετρητά που 
τηρεί σε τρεχούμενους λογαριασμούς τράπεζας στην οποία έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι 
συμμετοχές μπορούν να υπερβούν μόνο προσωρινώς το 20% του καθαρού ενεργητικού του χαρτοφυλακίου 
υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.  
 
Επιπλέον, η ενότητα «Επενδυτικές πολιτικές» κάθε χαρτοφυλακίου αποσαφηνίστηκε, προκειμένου να 
προβλέπει ότι τα ισοδύναμα μετρητών, όπως ορίζονται συγκεκριμένα στη σχετική επενδυτική πολιτική, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της διαχείρισης μετρητών και στην περίπτωση δυσμενών 
συνθηκών, με την προϋπόθεση ότι ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό είναι προς το βέλτιστο 
συμφέρον των μεριδιούχων. 
 
 

*** 
 
Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της επένδυσής σας ή σε μετατροπή της σε μερίδια άλλου 
χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, επικοινωνήστε 
με την ομάδα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο +44 (0)20 7774 6366 ή με τον σχετικό επαγγελματία της 
Goldman Sachs. 
 
Συνιστάται στους μεριδιούχους να απευθύνονται στους συμβούλους τους σχετικά με την επίδραση 
των αλλαγών στα χαρτοφυλάκια, καθώς και οποιεσδήποτε συνέπειες της επένδυσής τους σε ένα 
αμοιβαίο κεφάλαιο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με βάση τις προσωπικές περιστάσεις τους. 
 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
Glenn Thorpe 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Goldman Sachs Funds
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Παράρτημα I: Αλλαγές στο Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio 
 

 Έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

1. Ονομασία 

Χαρτοφυλακίου 

Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio 

2. Νόμισμα βάσης USD USD 

3. Δείκτης 
αναφοράς 

35% δείκτης ICE BofA US High Yield Homebuilders & Real Estate) 
(Total Return Gross) / 35% δείκτης ICE BofA US High Yield Building 
Materials (Total Return Gross) / 30% δείκτης MSCI Custom Real Estate 
Equity (Total Return Net) 

ICE BofA 3-month US T-Bill 

4. Επενδυτικός 
στόχος 

Το Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (το 
«Χαρτοφυλάκιο») επιδιώκει συνολικές αποδόσεις που αποτελούνται 
από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχές 
και τίτλους σταθερού εισοδήματος κάτω του επενδυτικού βαθμού, που 
παρέχουν έκθεση στις αγορές ακινήτων των Η.Π.Α. Στο πλαίσιο της 
επενδυτικής διαδικασίας του, ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει την 
προώθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών με βάση 
την εφαρμογή από τον Σύμβουλο Επενδύσεων ορισμένων 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση 
(«ΠΚΔ») κριτηρίων, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Το Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio (το 
«Χαρτοφυλάκιο») επιδιώκει συνολικές αποδόσεις που αποτελούνται 
από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου, εστιάζοντας στο εισόδημα, 
επενδύοντας κυρίως σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία 
ενεργητικού εκδοτών από ολόκληρο τον κόσμο. 

5. Επενδυτικές 
πολιτικές 

Υπό κανονικές συνθήκες, το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και κινητές αξίες 
που συνδέονται με μετοχές και Κινητές Αξίες σταθερού εισοδήματος 
κάτω του επενδυτικού βαθμού, οι οποίες παρέχουν έκθεση στις αγορές 
ακινήτων των Η.Π.Α. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να διατηρεί έως 50% 
του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους και έως 90% του ενεργητικού 
του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια πολύπλευρη προσέγγιση σε 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση θέματα 
(ΠΚΔ) («κριτήρια ΠΚΔ») στη βασική επενδυτική διαδικασία του, η οποία 
θα συνίσταται σε: (i) ελέγχους αποκλεισμού όπως ορίζονται παρακάτω 
και (ii) στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται παρακάτω. 
Επιπλέον, η προσέγγιση του Συμβούλου Επενδύσεων μπορεί να 
περιλαμβάνει (όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω) τον 

Υπό κανονικές συνθήκες, το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του (εκτός των μετρητών και των 
ισοδυνάμων μετρητών) σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία 
ενεργητικού εκδοτών από ολόκληρο τον κόσμο. Οι τίτλοι που 
εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς, 
τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS), τίτλους που 
εξασφαλίζονται με υποθήκη επί επαγγελματικών ακινήτων (CMBS), 
τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη επί κατοικιών (RMBS) και 
εγγυημένες δανειακές υποχρεώσεις (CLO). Το χαρτοφυλάκιο μπορεί 
επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος. 

Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει σε τίτλους τόσο επενδυτικού όσο και μη 
επενδυτικού βαθμού και θα επιδιώκει τη διατήρηση, υπό κανονικές 
συνθήκες της αγοράς, μιας μέσης βαθμολογίας πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού. Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει σε 
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καθορισμό και την ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ στην επενδυτική 
διαδικασία για τους εκδότες που εξετάζονται παράλληλα με 
παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες. 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια ΠΚΔ με 
σκοπό γενικά να αποφεύγει τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που 
εκδίδονται από εταιρικούς και κρατικούς εκδότες οι οποίοι, κατά τη 
γνώμη του Συμβούλου Επενδύσεων, συμμετέχουν άμεσα ή/και 
αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

- την παραγωγή αμφιλεγόμενων όπλων 
(συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων) ή/και τη 
συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες, 

- την παραγωγή ή την πώληση προϊόντων καπνού, 
- την εξόρυξη ή/και την παραγωγή ορισμένων ορυκτών 

καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα για την 
παραγωγή θερμότητας και της ασφαλτούχου άμμου) και 

- την παραγωγή ή την πώληση όπλων για μη στρατιωτική 
χρήση. 
 

Το χαρτοφυλάκιο θα επιδιώκει επίσης τον αποκλεισμό από το 
επενδυτικό του φάσμα εταιρειών οι οποίες, κατά τη γνώμη του 
Συμβούλου Επενδύσεων, παραβιάζουν τις δέκα αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (οι οποίες είναι 
ευρέως αναγνωρισμένες αρχές εταιρικής βιωσιμότητας που πληρούν 
τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης 
της διαφθοράς). 
 
Η συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια ΠΚΔ θα βασίζεται σε κατώτατα 
όρια που προκαθορίζονται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά την 
αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και θα εφαρμόζονται σε δεδομένα 
που παρέχονται από έναν ή περισσότερους τρίτους παρόχους. Τα 
κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόζει ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
καθορίζονται με βάση τα δεδομένα που παρέχουν ένας ή περισσότεροι 
τρίτοι πάροχοι αξιολόγησης κριτηρίων ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος 
Επενδύσεων θα βασίζεται σε δεδομένα τρίτων τα οποία πιστεύει ότι 
είναι αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων 
τρίτων. Οι δυνητικές παραλείψεις μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, νέες εκδόσεις ή νέους εκδότες στους οποίους ένας τρίτος 
πάροχος αξιολόγησης κριτηρίων ΠΚΔ δεν θα είχε ακόμη 

τίτλους που εκφράζονται τόσο σε δολάρια Η.Π.Α. όσο και σε άλλα 
νομίσματα. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα επιδιώκει γενικά να 
αντισταθμίζει τη συναλλαγματική έκθεση του χαρτοφυλακίου στο 
δολάριο Η.Π.Α. 

Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος δύνανται να περιλαμβάνουν 
(ενδεικτικά) εταιρικά χρεωστικά ομόλογα σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, υψηλής προτεραιότητας και μειωμένης εξασφάλισης (όπως 
ομόλογα, ομολογίες, γραμμάτια και εμπορικά αξιόγραφα), τίτλους που 
εξασφαλίζονται με υποθήκη και με στοιχεία ενεργητικού, εγγυημένα 
χρεωστικά ομόλογα και εγγυημένα δανειακά ομόλογα, Μέσα 
Χρηματαγοράς, ομόλογα Brady και άλλους χρεωστικούς τίτλους που 
εκδίδονται από κυβερνήσεις, τους φορείς και τα όργανα αυτών ή από 
κεντρικές τράπεζες, και συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης. 

Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε επισφαλείς τίτλους. 

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια. 

Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει άνω του 20% του καθαρού 
ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη και με 
στοιχεία ενεργητικού είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενός 
χρηματοοικονομικού δείκτη, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του 
CMBX. Οι εκδότες των εν λόγω τίτλων που εξασφαλίζονται με υποθήκη 
και με στοιχεία ενεργητικού δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
κρατικούς φορείς ή/και επιχειρήσεις με κρατική χρηματοδότηση και 
οχήματα ειδικού σκοπού που χρηματοδοτούνται από τράπεζες. 

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ή 
για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, προθεσμιακές συμβάσεις σε ξένο 
νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια 
δικαιωμάτων προαίρεσης (επί επιτοκίων, πιστώσεων και νομισμάτων), 
συμφωνίες ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
ανταλλαγής επιτοκίων, συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου 
και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) και μέσα που 
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χαρτογραφημένα δεδομένα (για τα οποία ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
μπορεί να προβεί σε εύλογες εκτιμήσεις). Κατά τη συλλογή δεδομένων, 
οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ορισμένες αξιολογικές κρίσεις 
(π.χ. όσον αφορά την επάρκεια του προγράμματος μιας εταιρείας για 
την αντιμετώπιση ενός θέματος ΠΚΔ). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 
επαληθεύει τις εν λόγω κρίσεις ούτε ποσοτικοποιεί την επίδρασή τους 
στην ανάλυσή του. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων, κατά την αποκλειστική 
διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα της μη εφαρμογής των 
δεδομένων ή/και αξιολογήσεων που παρέχονται από τρίτους παρόχους 
όταν κρίνει ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ακατάλληλα. 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων, κατά την αποκλειστική διακριτική του 
ευχέρεια, μπορεί να επικαιροποιεί περιοδικά τη διαδικασία ελέγχου του, 
να τροποποιεί το είδος των δραστηριοτήτων που αποκλείονται για 
επενδύσεις ή να αναθεωρεί τα κατώτατα όρια που ισχύουν για 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτού του είδους. Μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες οι υφιστάμενοι εκδότες οι οποίοι δεν 
αποκλείστηκαν με άλλο τρόπο σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ 
παραπάνω κατά τη στιγμή της αγοράς, καθορίζεται στη συνέχεια από 
τον Σύμβουλο Επενδύσεων ότι καθίστανται επιλέξιμοι για αποκλεισμό 
με βάση τα παραπάνω κριτήρια ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 
θα υποχρεούται να προβεί στην πώληση των εν λόγω τίτλων και 
ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβεί στην πώληση των εν λόγω 
τίτλων, για παράδειγμα, όταν παρουσιάζονται δυσκολίες διάθεσης 
λόγω ζητημάτων ρευστότητας ή γι’ άλλους λόγους. 
 
Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη χαμηλότερης έκθεσης 
έναντι του χαρτοφυλακίου/δείκτη αναφοράς που σημειώνεται 
παρακάτω, σε εταιρείες με ορισμένα προκαθορισμένα κατώτατα όρια 
όσον αφορά την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, 
όπως μετράται βάσει του ποσοστού γυναικών που είναι μέλη του ΔΣ 
της εταιρείας. Το τρέχον προκαθορισμένο κατώτατο όριο που έχει 
οριστεί από τον Σύμβουλο Επενδύσεων για το χαρτοφυλάκιο είναι να 
κατέχει ποσοστό μικρότερο από τον συντελεστή βαρύτητας του δείκτη 
αναφοράς σε εκδότες στα διοικητικά συμβούλια των οποίων το 
ποσοστό συμμετοχής γυναικών είναι κάτω από 10% (δηλαδή, 
διοικητικά συμβούλια στα οποία το ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
είναι μικρότερο από 10% δεν πληρούν το κατώτατο όριο), αλλά αυτό 
μπορεί να αλλάξει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου 
Επενδύσεων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους μεριδιούχους 

συνδέονται με πιστώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των σχετικών 
κινδύνων, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές παραγώγων και 
αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου», καθώς και στην ενότητα 
4 «Παράγοντες κινδύνου» στο ενημερωτικό δελτίο. 

Όσον αφορά το άρθρο 7 του SFDR, το οποίο απαιτεί τη γνωστοποίηση 
του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο διαχειριστής επενδύσεων 
σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες 
όσον αφορά την εν λόγω υποχρέωση, ιδίως λόγω της απουσίας 
κεντρικών προτύπων εφαρμογής, τοπικής καθοδήγησης ή 
καθιερωμένων πρακτικών αγοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν 
λαμβάνει υπόψη επί του παρόντος τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις 
στους παράγοντες βιωσιμότητας όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο, αλλά 
θα διατηρήσει την προσέγγισή του στον τομέα αυτό για το 
χαρτοφυλάκιο υπό εξέταση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ταξινομίας, οι μεριδιούχοι θα 
πρέπει να σημειώσουν ότι οι υποκείμενες επενδύσεις των 
χαρτοφυλακίων δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για περιβαλλοντικώς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί, επίσης, να κατέχει τραπεζικές καταθέσεις 
όψεως, όπως μετρητά που τηρούνται σε τρεχούμενους λογαριασμούς 
τράπεζας στην οποία έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι 
συμμετοχές μπορούν να υπερβούν μόνο προσωρινώς το 20% του 
καθαρού ενεργητικού του χαρτοφυλακίου υπό εξαιρετικά δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, ισοδύναμα μετρητών, όπως 
καταθέσεις, μέσα της χρηματαγοράς και αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
διαχείρισης μετρητών και στην περίπτωση δυσμενών συνθηκών, με την 
προϋπόθεση ότι ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό είναι προς 
το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
προτίθεται να συμμετέχει σε τεχνικές ΚΣΧΤ, μεταξύ άλλων, σε 
μετοχικούς τίτλους, αγορές, επιτόκια, πιστώσεις, νομίσματα, δείκτες 
εμπορευμάτων και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις σύμφωνα με τον 
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(οι οποίοι μπορούν να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το 
τρέχον κατώτατο όριο ανά πάσα στιγμή από τον Σύμβουλο 
Επενδύσεων). 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα παρακολουθεί αυτόν τον στόχο σε 
συνεχή βάση και θα επιδιώκει να προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση προκειμένου να συμμορφώνεται με τον 
στόχο. Σημειώστε ότι το χαρτοφυλάκιο/δείκτης αναφοράς δεν αποτελεί 
δείκτη αναφοράς ΠΚΔ. 
 
Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ, όπως ορίζονται 
παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώνει 
παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο 
πλαίσιο της βασικής ερευνητικής διαδικασίας του, με σκοπό: (i) να 
καθορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και 
ένας τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική τιμή για επένδυση και 
(ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό τους στην πιστωτική 
ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 
εισοδήματος. Οι παραδοσιακοί θεμελιώδεις παράγοντες που μπορεί να 
εξετάζει ο Σύμβουλος Επενδύσεων σε μη δεσμευτική βάση 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μόχλευση, τα κέρδη, την αξία της 
επιχείρησης, τις τάσεις του κλάδου και μακροοικονομικούς παράγοντες. 
Οι παράγοντες ΠΚΔ που μπορεί να εξετάζει ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα προφίλ έντασης και εκπομπών 
άνθρακα, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και τους 
κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τις σχέσεις με τους εργαζομένους, την παροχή κινήτρων σε διευθυντικά 
στελέχη, τη δομή και τις πρακτικές διακυβέρνησης, τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, την έκθεση σε φυσικούς κινδύνους που συνδέονται με το 
κλίμα, τη διακυβέρνηση του φορέα εξυπηρέτησης δανείων και τις 
αντιπαραθέσεις και τις εργασιακές πρακτικές. Ο προσδιορισμός ενός 
κινδύνου που σχετίζεται με έναν παράγοντα ΠΚΔ δεν αποκλείει 
απαραίτητα έναν συγκεκριμένο τίτλο σταθερού εισοδήματος ή/και 
τομέα που, κατά την άποψη του Συμβούλου Επενδύσεων, είναι κατά τα 
λοιπά κατάλληλος και έχει ελκυστική τιμή για επένδυση. Η συνάφεια 
συγκεκριμένων παραδοσιακών θεμελιωδών παραγόντων και 
παραγόντων ΠΚΔ όσον αφορά τη βασική επενδυτική διαδικασία 
ποικίλλει ανάλογα με τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τους 
τομείς και τις στρατηγικές. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να 
χρησιμοποιεί πηγές δεδομένων που παρέχονται από τρίτους 

βαθμό έκθεσης που αναφέρεται παρακάτω (σε κάθε περίπτωση ως 
ποσοστό επί της καθαρής αξίας ενεργητικού). 

Είδος συναλλαγής Υπό κανονικές 

συνθήκες, 

αναμένεται γενικά ότι 

το αρχικό ποσό των 

εν λόγω συναλλαγών 

θα αντιπροσωπεύει 

ένα ποσοστό της 

καθαρής αξίας 

ενεργητικού του 

χαρτοφυλακίου που 

αναφέρεται 

παρακάτω.*  

Υπό κανονικές 

συνθήκες, 

αναμένεται γενικά ότι 

το αρχικό ποσό των 

περιουσιακών 

στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου που 

μπορούν να 

αποτελέσουν 

αντικείμενο της 

συναλλαγής μπορεί 

να αντιπροσωπεύει 

το μέγιστο ποσοστό 

της καθαρής αξίας 

ενεργητικού του 

χαρτοφυλακίου που 

αναφέρεται 

παρακάτω. 

Συμφωνίες 

ανταλλαγής 

συνολικής απόδοσης 

0% 50% 

Συναλλαγές 

επαναγοράς, καθώς 

και αγοράς και 

επαναπώλησης 

0% 50% 

Συναλλαγές 

δανεισμού τίτλων 
2% 15% 

*Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι 

υψηλότερο. 
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παρόχους ή/και να συνεργάζεται απευθείας με εκδότες κατά την 
αξιολόγηση των παραπάνω παραγόντων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
χρησιμοποιεί μια δυναμική βασική επενδυτική διαδικασία που εξετάζει 
ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και κανένας παράγοντας ή παράμετρος 
δεν είναι καθοριστικής σημασίας. 
 
Σκοπός του Συμβούλου Επενδύσεων είναι να συνεργάζεται με 
εταιρικούς εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Συμβούλου 
Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους 
συμβούλια. Το κατώτατο όριο συμμετοχής σε αυτό το θέμα ορίζεται 
κατά την παρούσα περίοδο σε 10% (δηλαδή, διοικητικά συμβούλια στα 
οποία το ποσοστό συμμετοχής γυναικών είναι μικρότερο από 10% δεν 
πληρούν το κατώτατο όριο), αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου Επενδύσεων, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση προς τους μεριδιούχους (οι οποίοι μπορούν να λάβουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κατώτατο όριο ανά 
πάσα στιγμή από τον Σύμβουλο Επενδύσεων). Ο Σύμβουλος 
Επενδύσεων μπορεί να επενδύει σε έναν εταιρικό εκδότη προτού ή 
χωρίς να έχει συνεργαστεί με αυτόν. 
 
Σκοπός του Συμβούλου Επενδύσεων είναι να συνεργάζεται με τις τρεις 
κύριες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος (GSE) και 
εκδίδουν τίτλους ενυπόθηκων δανείων κρατικών οργανισμών των ΗΠΑ 
(δηλαδή, τις Fannie Mae, Freddie Mac και Ginnie Mae) σε σχέση με 
κοινωνικά θέματα, θέματα ισότητας και πρακτικές δανειοδοσίας. Ο 
Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να επενδύει σε τίτλους ενυπόθηκων 
δανείων κρατικών οργανισμών των ΗΠΑ προτού ή χωρίς να έχει 
συνεργασία με τις GSE. 
 
Αυτό το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ταξινομίας, πρέπει να 
δηλώνεται ότι η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» 
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του 
χαρτοφυλακίου οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες 
επενδύσεις του υπόλοιπου τμήματος του χαρτοφυλακίου αυτού δεν 
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, 
αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες κατά την έννοια 
του κανονισμού περί ταξινομίας και η εναρμόνιση του χαρτοφυλακίου 
του με τον εν λόγω κανονισμό περί ταξινομίας δεν υπολογίζεται. Ως εκ 
τούτου, η αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας δεν εφαρμόζεται 
σε καμία από τις επενδύσεις αυτού του χαρτοφυλακίου. 
 
Οι μετοχές και οι κινητές αξίες που συνδέονται με μετοχές μπορεί να 
περιλαμβάνουν κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, δικαιώματα 
αγοράς και άλλα δικαιώματα απόκτησης μετοχών, τίτλους αποθετηρίων 
των ΗΠΑ (ADR), τίτλους αποθετηρίων της Ευρώπης (EDR) και τίτλους 
παγκόσμιων αποθετηρίων (GDR). 
Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος δύνανται να περιλαμβάνουν 
(ενδεικτικά) εταιρικά χρεωστικά ομόλογα σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, υψηλής προτεραιότητας και μειωμένης εξασφάλισης (όπως 
ομόλογα, ομολογίες, γραμμάτια και εμπορικά αξιόγραφα), τίτλους που 
εξασφαλίζονται με υποθήκη και με στοιχεία ενεργητικού, εγγυημένα 
χρεωστικά ομόλογα και εγγυημένα δανειακά ομόλογα, Μέσα 
Χρηματαγοράς, ομόλογα Brady και άλλους χρεωστικούς τίτλους που 
εκδίδονται από κυβερνήσεις, τους φορείς και τα όργανα αυτών ή από 
κεντρικές τράπεζες, μετατρέψιμα χρεωστικά ομόλογα 
(συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων) και 
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης. 
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα επιδιώκει να εφαρμόζει επενδυτικές 
ιδέες σύμφωνα με βασική κατανομή κατά 70% σε τίτλους σταθερού 
εισοδήματος και κατά 30% σε μετοχές, σε περιπτώσεις που η κατανομή 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός επενδυτικού κύκλου. Οι 
επενδυτικές ιδέες του Συμβούλου Επενδύσεων προέρχονται γενικά 
από την «εκ των άνω» (top-down) τακτική του, η οποία λαμβάνει υπ’ 
όψιν παράγοντες όπως το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την απασχόληση και 
την αύξηση μισθών, ενώ το επίπεδο των επιτοκίων και οι αποτιμήσεις 
ανά κλάδο αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συνολική απόφαση για την κατανομή. 
 
Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια. 
Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει άνω του 20% του καθαρού 
ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη και με 
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στοιχεία ενεργητικού είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενός 
χρηματοοικονομικού δείκτη, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του 
CMBX. Οι εκδότες των εν λόγω τίτλων που εξασφαλίζονται με υποθήκη 
και με στοιχεία ενεργητικού δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
κρατικούς φορείς ή/και επιχειρήσεις με κρατική χρηματοδότηση και 
οχήματα ειδικού σκοπού που χρηματοδοτούνται από τράπεζες. 
 
Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ή 
για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, προθεσμιακές συμβάσεις σε ξένο 
νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια 
δικαιωμάτων προαίρεσης (επί μετοχικών τίτλων και αγορών, επιτοκίων, 
πιστώσεων και νομισμάτων), συμφωνίες ανταλλαγής 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών, 
συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων, συμφωνιών ανταλλαγής 
πιστωτικού κινδύνου και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης) και μέσα που συνδέονται με πιστώσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων και των σχετικών κινδύνων, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ 
«Τεχνικές παραγώγων και αποτελεσματικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου», καθώς και στην ενότητα 4 «Παράγοντες κινδύνου» 
στο ενημερωτικό δελτίο.  
 
Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να κατέχει επικουρικά ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία και, σε εξαιρετικές και προσωρινές περιστάσεις, μπορεί να 
κατέχει ρευστοποιήσιμα στοιχεία καθ’ υπέρβαση αυτού του 
περιορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύμβουλος Επενδύσεων 
θεωρεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων.  
 
Ο Σύμβουλος Επενδύσεων προτίθεται να συμμετέχει σε τεχνικές ΚΣΧΤ, 
μεταξύ άλλων, σε μετοχικούς τίτλους, αγορές, επιτόκια, πιστώσεις, 
νομίσματα, δείκτες εμπορευμάτων και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις 
σύμφωνα με τον βαθμό έκθεσης που αναφέρεται παρακάτω (σε κάθε 
περίπτωση ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας ενεργητικού). 
 

Είδος συναλλαγής Υπό κανονικές 

συνθήκες, 

αναμένεται γενικά 

Υπό κανονικές 

συνθήκες, 

αναμένεται γενικά 
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ότι το αρχικό ποσό 

των εν λόγω 

συναλλαγών θα 

αντιπροσωπεύει ένα 

ποσοστό της 

καθαρής αξίας 

ενεργητικού του 

χαρτοφυλακίου που 

αναφέρεται 

παρακάτω.*  

ότι το αρχικό ποσό 

των περιουσιακών 

στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου που 

μπορούν να 

αποτελέσουν 

αντικείμενο της 

συναλλαγής μπορεί 

να αντιπροσωπεύει 

το μέγιστο ποσοστό 

της καθαρής αξίας 

ενεργητικού του 

χαρτοφυλακίου που 

αναφέρεται 

παρακάτω. 

Συμφωνίες 

ανταλλαγής 

συνολικής 

απόδοσης 

0% 50% 

Συναλλαγές 

επαναγοράς, καθώς 

και αγοράς και 

επαναπώλησης 

0% 50% 

Συναλλαγές 

δανεισμού τίτλων 
2% 15% 

*Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι 

υψηλότερο. 

 

6. Υπολογισμός 
της συνολικής 
έκθεσης και 
του 
αναμενόμενου 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην ενότητα 3 «Goldman Sachs Funds – Υπολογισμός 
της συνολικής έκθεσης και του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» 
του Συμπληρώματος για αυτό το χαρτοφυλάκιο. 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ενότητα 3 «Goldman Sachs Funds – Υπολογισμός της συνολικής 
έκθεσης και του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» του 
Συμπληρώματος για αυτό το χαρτοφυλάκιο. 
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επιπέδου 
μόχλευσης 

Υπολογισμός 
κινδύνου 
αγοράς 

Όριο 
Χαρτοφυλάκιο/Δείκτης 
αναφοράς* 

Αναμενόμενο 
επίπεδο 
μόχλευσης 

Ακαθάριστο 
ποσό 
ονομαστικών 
ποσών 
 
(ακαθάριστη 
έκθεση) 

Σχετική VaR 2 x 

35% δείκτης ICE BofA 
US High Yield 
Homebuilders & Real 
Estate) (Total Return 
Gross) / 35% δείκτης 
ICE BofA US High Yield 
Building Materials (Total 
Return Gross) / 30% 
δείκτης MSCI Custom 
Real Estate Equity 
(Total Return Net) 

0%-100%** 

* Το χαρτοφυλάκιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν 
έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου/δείκτη 
αναφοράς του. Συνεπώς, οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου και το 
χαρτοφυλάκιο/δείκτης αναφοράς μπορεί να αποκλίνουν. Το 
χαρτοφυλάκιο μπορεί να προσφέρει κατηγορίες μεριδίων που 
εκφράζονται ή αντισταθμίζονται σε νομίσματα πέραν του νομίσματος 
βάσης του χαρτοφυλακίου. Αντιστοίχως, το χαρτοφυλάκιο/δείκτης 
αναφοράς που σημειώνεται παραπάνω μπορεί να εκφράζεται ή 
αντισταθμίζεται στο αντίστοιχο νόμισμα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
μεριδίων. 

 
**Αυτό το αναμενόμενο εύρος μόχλευσης δεν αποτελεί όριο και μπορεί 
να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην ενότητα 3 «Goldman Sachs – Υπολογισμός της 
συνολικής έκθεσης και του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» του 
Συμπληρώματος. Τα πραγματικά επίπεδα μπορεί να αποκλίνουν από 
το εύρος που έχει δηλωθεί. 

 

Υπολογισμός 
κινδύνου 
αγοράς 

Όριο 
Χαρτοφυλάκιο/Δείκτης 
αναφοράς* 

Αναμενόμενο 
επίπεδο 
μόχλευσης 

Ακαθάριστο 
ποσό 
ονομαστικών 
ποσών 

 

(ακαθάριστη 
έκθεση) 

Απόλυτη VaR 20% 
ICE BofA 3-month US 
T-Bill 

0%-400%** 

* Το χαρτοφυλάκιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν 
έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου/δείκτη 
αναφοράς του. Συνεπώς, οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου και το 
χαρτοφυλάκιο/δείκτης αναφοράς μπορεί να αποκλίνουν. Το 
χαρτοφυλάκιο μπορεί να προσφέρει κατηγορίες μεριδίων που 
εκφράζονται ή αντισταθμίζονται σε νομίσματα πέραν του νομίσματος 
βάσης του χαρτοφυλακίου. Αντιστοίχως, το χαρτοφυλάκιο/δείκτης 
αναφοράς που σημειώνεται παραπάνω μπορεί να εκφράζεται ή 
αντισταθμίζεται στο αντίστοιχο νόμισμα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
μεριδίων. 

**Αυτό το αναμενόμενο εύρος μόχλευσης δεν αποτελεί όριο και μπορεί 
να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην ενότητα 3 «Goldman Sachs – Υπολογισμός της 
συνολικής έκθεσης και του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης» του 
Συμπληρώματος. Τα πραγματικά επίπεδα μπορεί να αποκλίνουν από το 
εύρος που έχει δηλωθεί. 
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7. Παράγοντες 
κινδύνου και 
ενδεχόμενες 
συγκρούσεις 
συμφερόντων 

Η επένδυση στο χαρτοφυλάκιο συνεπάγεται (ενδεικτικώς) τους 
ακόλουθους παράγοντες κινδύνου που παρατίθενται με την ίδια σειρά 
που εμφανίζονται στο ενημερωτικό δελτίο: 

- 4.2 Επενδυτικοί κίνδυνοι 

- 4.4 Επένδυση σε χρεωστικούς τίτλους 

- 4.6 Επένδυση σε παράγωγα 

- 4.7 Λοιπές επενδύσεις 

- 4.9 Μόχλευση και αντιστάθμιση κινδύνου 

- 4.10 Συναλλαγματικοί κίνδυνοι 

- 4.11 Αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων. 

 

Η επένδυση στο χαρτοφυλάκιο συνεπάγεται (ενδεικτικώς) τους 
ακόλουθους παράγοντες κινδύνου που παρατίθενται με την ίδια σειρά 
που εμφανίζονται στο ενημερωτικό δελτίο: 

- 4.2 Επενδυτικοί κίνδυνοι 

- 4.4 Επένδυση σε χρεωστικούς τίτλους, και ιδιαίτερα 4.4.12 

Τίτλοι που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού, 4.4.13 

Τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη και 4.4.14 

Εγγυημένοι ομολογιακοί τίτλοι και εγγυημένες δανειακές 

υποχρεώσεις. 

- 4.6 Επένδυση σε παράγωγα 

- 4.7 Λοιπές επενδύσεις 

- 4.9 Μόχλευση και αντιστάθμιση κινδύνου 

- 4.10 Συναλλαγματικοί κίνδυνοι 

- 4.11 Αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων. 

 

8. Εγγραφές, 

εξαγορές και 

ανταλλαγές 

Με την επιφύλαξη των όρων που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο, είναι δυνατή η εκτέλεση εγγραφών, εξαγορών και ανταλλαγών 

μεριδίων του χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Η 

καταληκτική ώρα εκτέλεσης των εγγραφών, των εξαγορών και των 

ανταλλαγών μεριδίων του χαρτοφυλακίου είναι η 2:00 μ.μ., ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης, κατά την ίδια εργάσιμη ημέρα. 

Με την επιφύλαξη των όρων που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο, είναι δυνατή η εκτέλεση εγγραφών, εξαγορών και ανταλλαγών 

μεριδίων του χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Η 

καταληκτική ώρα εκτέλεσης των εγγραφών, των εξαγορών και των 

ανταλλαγών μεριδίων του χαρτοφυλακίου είναι η 2:00 μ.μ., ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης, κατά την ίδια εργάσιμη ημέρα. Η καταβολή των 

ποσών εγγραφής πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

μετά την ημερομηνία εγγραφής και τα έσοδα εξαγοράς καταβάλλονται 

κατά κανόνα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την αντίστοιχη 

ημέρα εξαγοράς. 
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9. Χαρακτηριστικά 
κατηγορίας 
μεριδίων* 
 

Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio 

Κατηγορία 

μεριδίων 

Νόμισμα 

κατηγορίας 

μεριδίων 

Προμήθεια 

πώλησης 

Αμοιβή 

διαχείρισης 

Προμήθεια 

διανομής 

Μερίδια βάσης USD 
Έως 5,50% 1,50% 0 

Μερίδια σε 

άλλο νόμισμα 
EUR 

Έως 5,50% 1,50% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων Α 

USD Έως 4,00% Έως 1,50% Έως 0,50% 

Κατηγορία 

μεριδίων C 

USD 0 Έως 1,75% Έως 1,00% 

Κατηγορία 

μεριδίων E 

EUR Έως 4,00% 1,50% 0,50% 

Κατηγορία 

μεριδίων Ρ 
USD 

Έως 5,50% 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων R 

USD Έως 5,50% 0,70% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων RS 

USD Έως 5,50% Έως 0,70% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων S 

USD Έως 5,50% Έως 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων Ι 

USD 0 0,70% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IP 

USD 0 Έως 0,70% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IS 

USD 0 Έως 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων II 

USD 0 Έως 1,75% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IX 

USD 0 Έως 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IO 

USD 0 Μ/Δ  0 

Κατηγορία 

μεριδίων IXO 

USD 0 Μ/Δ  0 

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio 

Κατηγορία 

μεριδίων 

Νόμισμα 

κατηγορίας 

μεριδίων 

Προμήθεια 

πώλησης 

Αμοιβή 

διαχείρισης 

Προμήθεια 

διανομής 

Μερίδια βάσης USD 
Έως 5,50% 1,10% 0 

Μερίδια σε άλλο 

νόμισμα 
EUR 

Έως 5,50% 1,10% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων Α 

USD Έως 4,00% Έως 1,10% Έως 0,50% 

Κατηγορία 

μεριδίων C 

USD 0 Έως 1,75% Έως 1,00% 

Κατηγορία 

μεριδίων E 

EUR Έως 4,00% 1,10% 0,50% 

Κατηγορία 

μεριδίων Ρ 
USD 

Έως 5,50% 0,80% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων R 

USD Έως 5,50% 0,55% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων RS 

USD Έως 5,50% Έως 0,55% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων S 

USD Έως 5,50% Έως 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων Ι 

USD 0 0,55% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IP 

USD 0 Έως 0,55% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IS 

USD 0 Έως 0,55% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων II 

USD 0 Έως 1,75% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IX 

USD 0 Έως 1,00% 0 

Κατηγορία 

μεριδίων IO 

USD 0 Μ/Δ  0 

Κατηγορία 

μεριδίων IXO 

USD 0 Μ/Δ  0 
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*Οι ομάδες κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνουν κατηγορίες μεριδίων σώρευσης και 

μεριδίων διανομής, καθώς και κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται ή αντισταθμίζονται 

σε άλλα νομίσματα πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα.  

*Οι ομάδες κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνουν κατηγορίες μεριδίων σώρευσης και 

μεριδίων διανομής, καθώς και κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται ή αντισταθμίζονται 

σε άλλα νομίσματα πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα.  



 

19 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

 
Παράρτημα II: Κατηγορίες μεριδίων στα υφιστάμενα και τα νέα χαρτοφυλάκια: 

 
 
Αλλαγή: οι επενδυτές θα αλλάξουν σε διαφορετική υφιστάμενη κατηγορία μεριδίων με διαφορετικό κωδικό ISIN και διαφορετική πολιτική μερισμάτων. 
 
Μετατροπή: οι επενδυτές θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία μεριδίων, αλλά η κατηγορία μεριδίων θα αλλάξει την πολιτική μερισμάτων της και, ως εκ τούτου, την ονομασία 
της. 
 
Η αλλαγή της πολιτικής μερισμάτων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις έγκειται στο ότι οι κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται με κεφαλαιοποίηση (MBS) δεν θα 
περιλαμβάνουν πλέον στη διανομή τους οποιαδήποτε καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη επί προκαταβολών από τίτλους εξασφαλισμένους με υποθήκη. Οι μεριδιούχοι 
μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα 18. Πολιτική μερισμάτων του ενημερωτικού δελτίου.  
 


