
 

Λουξεμβούργο, 9 Μαρτίου 2018 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες εμφανίζονται στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου 
με ημερομηνία Απρίλιος 2018 και θα τεθούν σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2018 (Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών – OTD). 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) 
«Άλλες αμοιβές» στις κατηγορίες μεριδίων «Privilege» 

Έχετε υπόψη την ακόλουθη μείωση των ανώτατων Άλλων Αμοιβών της κατηγορίας «Privilege»: 

Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Τρέχουσα 
ανώτατη αμοιβή 

Νέα ανώτατη 
αμοιβή 

Multi-Asset Income 
 

0,35% 0,25% 

 

 «Bond World Plus» 

Έχετε υπόψη, σε ό,τι αφορά τους επενδυτικούς περιορισμούς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ότι οι επενδύσεις του σε 
χρεωστικούς τίτλους που διακινούνται στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας (CIBM) δύνανται να ανέρχονται έως το 25% 
του ενεργητικού του. 
Οι εν λόγω επενδύσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στην ηπειρωτική 
Κίνα και οι οποίοι περιγράφονται πιο αναλυτικά στο Παράρτημα 3 του Βιβλίου Ι του ενημερωτικού δελτίου: 
• Κίνδυνος αλλαγής της φορολογίας στη ΛΔΚ 
• Κίνδυνος που συνδέεται με την Απευθείας πρόσβαση στην αγορά CIBM 

  «Sustainable Active Stability» 

Έχετε υπόψη την ακόλουθη μείωση των ανώτατων Αμοιβών: 

Κατηγορία 
Διαχείριση Άλλο 

Τρέχουσα 
ανώτατη αμοιβή 

Νέα ανώτατη 
αμοιβή 

Τρέχουσα 
ανώτατη αμοιβή 

Νέα ανώτατη 
αμοιβή 

Classic 1,20% 1,10% 0,35% 0,35% (καμία 
αλλαγή) 

 
 

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

BNP Paribas L1 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 
Έδρα: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Λουξεμβούργο 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου αρ.°B 32.327 

 
 



Έγγραφο – 2017 - 2 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πρόσθετες διοικητικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 
Ενημερωτικού Δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 

Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας. 

Εάν τα μερίδιά σας διατηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους 
που ισχύουν για τις εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω τέτοιου είδους διαμεσολαβητών. 

Έχετε υπ’ όψιν ότι, στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τον Νόμο, το επίσημο μέσο 
ενημέρωσης σχετικά με οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία 
www.bnpparibas-am.com. 
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 
1. Εάν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια 
2. Εάν δεν εγκρίνετε αυτές τις αλλαγές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση 

έως τις9 Απριλίου 2018. 
3. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 

/ AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 
 
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
 

 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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