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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΩΝ ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Η ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (η
«Εταιρία») γνωστοποιεί στους μεριδιούχους των “ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS” τις κάτωθι
τροποποιήσεις του Κανονισμού και του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας:







Τροποποίηση όσον αφορά τον τρόπο ενημερώσεως των μεριδιούχων, βάσει της οποίας οποιεσδήποτε
ενημερώσεις προς τους μεριδιούχους θα πραγματοποιούνται μέσω αναρτήσεως σχετικής ειδοποιήσεως
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphamutual.gr. Εάν απαιτείται σε συγκεκριμένες χώρες διανομής, η
ενημέρωση θα πραγματοποιείται επιπλέον μέσω δημοσιεύσεως σε εφημερίδα ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των χωρών αυτών. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται
από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, οι δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται επιπλέον σε μία
εφημερίδα του Λουξεμβούργου, καθώς και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών του
Λουξεμβούργου (άρθρο 16 του Κανονισμού και άρθρο 15 του Ενημερωτικού Δελτίου).
Τροποποίηση όσον αφορά τη διαδικασία εξαγορών μεριδίων των “ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS”,
βάσει της οποίας με εντολή του Υπευθύνου Τηρήσεως Μητρώου Μεριδιούχων, ήτοι της RBC Investor
Services Bank S.A., η καταβολή του προϊόντος της εξαγοράς των μεριδίων των “ALPHA (LUX) GLOBAL
FUNDS” θα διενεργείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής αιτήσεως
εξαγοράς αντί εντός τριών (3) ημερών (άρθρο 8 του Κανονισμού και άρθρο 5.4 του Ενημερωτικού
Δελτίου).
Τροποποίηση όσον αφορά την επενδυτική πολιτική του Υπο-Αμοιβαίου “ALPHA (LUX) MONEY
MARKET EUR” (άρθρο 17.4 του Ενημερωτικού Δελτίου).
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, προσετέθη πλέον και στον Κανονισμό και στο Ενημερωτικό Δελτίο
ο όρος που προβλέπετο ήδη στους «Όρους Συμβάσεως Συνεργασίας για επενδύσεις στα Alpha (LUX)
Global Funds» αναφορικά με την προμήθεια εξαγοράς σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως εξαγοράς
μεριδίων απευθείας στον Υπεύθυνο Τηρήσεως Μητρώου Μεριδιούχων (άρθρο 8 του Κανονισμού και
άρθρο 5.4 του Ενημερωτικού Δελτίου).
Oι μεριδιούχοι των “ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS” που δεν εγκρίνουν τις ως άνω τροποποιήσεις του
Κανονισμού έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς έξοδα εντός τριών (3) μηνών από
την παρούσα γνωστοποίηση, με τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση, βάσει των
σχετικών «Όρων Συμβάσεως Συνεργασίας για επενδύσεις στα Alpha (LUX) GLobal Funds» που έχουν
υπογράψει.
Ο επικαιροποιημένος Κανονισμός και το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμα δωρεάν
στα γραφεία της Εταιρίας και του Θεματοφύλακα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας.
Με εκτίμηση,
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
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