
 

 

 

 

18 Αυγούστου 2022 

 

 

Προς: Όλους τους Μεριδιούχους των Asia Strategic Interest Bond Fund και PIMCO Asia High Yield Bond 

Fund (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»), επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της PIMCO Funds: Global Investors 

Series plc 

 

 

Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν την ίδια έννοια όπως και στο Ενημερωτικό 

Δελτίο, εκτός αν ορίζεται άλλως.  

 

 

Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») 

 Αλλαγή της Ώρας Παύσης Συναλλαγών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

 

Με την παρούσα επιστολή σάς ενημερώνουμε σχετικά μια αλλαγή στην Ώρα Παύσης Συναλλαγών των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ιρλανδίας. 

 

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στον Διαχειριστή, η Ώρα Παύσης Συναλλαγών των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων (δηλαδή η ώρα έως την οποία πρέπει να ληφθεί η αίτηση αγοράς ή εξαγοράς Μεριδίων σε μια 

Ημέρα Συναλλαγών για να πραγματοποιηθεί την ίδια Ημέρα Συναλλαγών) θα αλλάξει από τις 9:00 π.μ. ώρα 

Ιρλανδίας κάθε Ημέρα Συναλλαγών στις 10:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας κάθε Ημέρα Συναλλαγών. Για την 

αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην Προθεσμία Διακανονισμού και το Σημείο 

Αποτίμησης όσον αφορά την Ημέρα Συναλλαγών.   

 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι η αλλαγή της Ώρας Παύσης Συναλλαγών θα επιτρέψει την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

 

Τα έξοδα ή/και οι δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με την υλοποίηση της αλλαγής θα επιβαρύνουν 

την Εταιρεία Διαχείρισης, ήτοι την PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 

 

Η αλλαγή της Ώρας Παύσης Συναλλαγών θα τεθεί σε ισχύ περίπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Τα 

επικαιροποιημένα Παραρτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αποτυπώνουν την αλλαγή θα είναι 

διαθέσιμα στον ιστότοπο της PIMCO: www.pimco.com εν ευθέτω χρόνω. 

 

 



 

 

 

 

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: 

 

ΕΜΕΑ: +353 1 776 9990  

Χονγκ Κονγκ: +852 35561498 

Σιγκαπούρη: +65 68267589 

Βόρεια και Νότια Αμερική: +1 416 5068337 

 

Σας ευχαριστούμε για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον σας στην PIMCO. 

 

Τα Μέλη του ΔΣ αποδέχονται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών της παρούσας κοινοποίησης. 

 

 

 

_________________________ 

Υπεγράφη από Ryan P. Blute 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 


