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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Το παρόν προορίζεται για την ενημέρωσή σας σχετικά με μερικές αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν στο JPMorgan Funds 

- Korea Equity Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια. Οι αλλαγές διευκρινίζουν τον τρόπο 

διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η μέθοδος υπολογισμού κινδύνου του επιμέρους αμοιβαίου 

κεφαλαίου θα αλλάξει και θα εφαρμοστεί μια μέθοδος που θα ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο διαχείρισής του.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές και το χρόνο που θα επέλθουν αναφέρονται πιο κάτω. Σας 

παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να έχετε 

ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Έχετε 

τρεις επιλογές που επεξηγούνται πιο κάτω.  

  

Jacques Elvinger  Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλλαγές στο Ενημερωτικό Δελτίο – η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια 
ενέργεια λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2017, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
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ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ  

1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με τις αλλαγές, δε χρειάζεται να προβείτε σε 

καμία ενέργεια. 

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τις συναλλαγές μέχρι 

την καταληκτική προθεσμία που αναφέρεται στη δεξιά στήλη. Βεβαιωθείτε 

ότι θα διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 

(«KIID») για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προς το οποίο σκέφτεστε 

να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το 

ενημερωτικό δελτίο. 

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τις 

συναλλαγές μέχρι την καταληκτική προθεσμία που αναφέρεται στη δεξιά 

στήλη. 

 

Εάν επιλέξετε τις επιλογές 2 ή 3, ίσως θέλετε να τις εξετάσετε με το 
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φοροτεχνικό και τον οικονομικό σας σύμβουλο. Αυτές οι επιλογές 

ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δε θα 

επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις 

εντολές σας για τη συναλλαγή πριν από την αναφερόμενη καταληκτική 

ημερομηνία. 

 

Τηλέφωνο +352 3410-1 

Φαξ  +352 2452 9755 
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Εταιρεία Διαχείρισης JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l. 
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Λόγος αλλαγών Ο τρέχων επενδυτικός στόχος και η πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπουν τη χρήση 

χρηματοπιστωτικών παραγώγων για επενδυτικούς σκοπούς. Ωστόσο, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν σκοπεύει επί του 

παρόντος ούτε στο μέλλον να χρησιμοποιήσει χρηματοπιστωτικά παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς και, επομένως, η 

δυνατότητα αυτή διαγράφεται από τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική. Επιπρόσθετα, η μέθοδος υπολογισμού της 

συνολικής έκθεσης που είναι η σχετική VaR θα μεταβληθεί και θα εφαρμόζεται η προσέγγιση της δέσμευσης. Οι αλλαγές 

αυτές δεν μεταβάλλουν κατά κανέναν τρόπο τον τρόπο τρέχουσας διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν 

θα αυξήσουν το προφίλ κινδύνου του. 

Επίπεδο κινδύνου/ανταμοιβής  αμετάβλητο Επίπεδο αμοιβών  αμετάβλητο 

 

Αλλαγές  -  αναφέρονται με έντονη πλάγια γραφή 

ΠΡΙΝ  

Επενδυτικός Στόχος 
Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, 
επενδύοντας κυρίως σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο 
κορεατικών εταιρειών, με χρήση χρηματοοικονομικών 
παράγωγων τίτλων όπου είναι σκόπιμο. 

 
ΜΕΤΑ 

Επενδυτικός Στόχος 
Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας 
κυρίως σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Κορέας. 

 

ΠΡΙΝ  

Επενδυτική Πολιτική 
Τουλάχιστον το 67% των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου (μη περιλαμβανομένων μετρητών και 
ισοδυνάμων μετρητών) θα επενδύεται, είτε απευθείας είτε με τη 
χρήση χρηματοπιστωτικών παραγώγων, σε μετοχικούς τίτλους 
εταιρειών (περιλαμβανομένων των εταιρειών μικρότερης 
κεφαλαιοποίησης) που είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν το 
κύριο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Κορέα. 
 

Κατά διαστήματα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται 
να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα για να αυξήσει 
τη συνολική έκθεσή του σε κορεατικούς μετοχικούς τίτλους σε 
ένα ποσοστό το ανώτατο έως 130% του καθαρού ενεργητικού 
του. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα προκειμένου να επιτύχει τον 
επενδυτικό στόχο του. Τα εν λόγω μέσα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων. 
Αυτά τα παράγωγα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια επί 
διαφορών, προθεσμιακές συμβάσεις επί χρηματοπιστωτικών 
παραγώγων και δικαιώματα προαίρεσης επί των εν λόγω 
συμβάσεων, μέσα που συνδέονται με πιστώσεις, προθεσμιακές 
συναλλαγές σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκες και 
συμβάσεις ανταλλαγής ιδιωτικής συμφωνίας και άλλα 
παράγωγα επί ομολόγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
πιστωτικά παράγωγα.  
 

Σε δευτερεύουσα βάση, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να 
περιλαμβάνει ομόλογα, άλλους χρεωστικούς τίτλους, μετρητά 
και ισοδύναμα μετρητών.  
 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει 
σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ. 
 

Το δολάριο ΗΠΑ (USD) είναι το νόμισμα αναφοράς του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ωστόσο, τα στοιχεία 

 
ΜΕΤΑ 

Επενδυτική Πολιτική 
Τουλάχιστον το 67% των στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου (μη περιλαμβανομένων μετρητών και 
ισοδυνάμων μετρητών) θα επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους 
εταιρειών (περιλαμβανομένων των εταιρειών μικρότερης 
κεφαλαιοποίησης) που είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν το κύριο 
μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Κορέα. 
 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα με σκοπό την 
αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. 
 

Σε δευτερεύουσα βάση, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει 
ομόλογα, άλλους χρεωστικούς τίτλους, μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών.  
 

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε 
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ. 
 

Το δολάριο ΗΠΑ (USD) είναι το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου, ωστόσο, τα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να 
εκφράζονται και σε άλλα νομίσματα και μπορεί να γίνεται 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου.  
 

Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τα όρια που προβλέπονται στο «Παράρτημα ΙΙ – Επενδυτικοί 
Περιορισμοί και Εξουσίες». 
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ενεργητικού μπορούν να εκφράζονται και σε άλλα νομίσματα 
και μπορεί να γίνεται αντιστάθμιση του συναλλαγματικού 
κινδύνου. Επιπρόσθετα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
μπορεί να επιδιώξει να επιτύχει μερικώς τους επενδυτικούς 
στόχους του μέσω της χρήσης ενεργών θέσεων long και short 
σε συνάλλαγμα, όπου θεωρείται πρόσφορο. 
 

Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στο "Παράρτημα ΙΙ – 
Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες". 

ΠΡΙΝ  

Προφίλ Επενδυτών 
Πρόκειται για ένα μετοχικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με 
επιθετική διαχείριση, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές που 
επιθυμούν να επενδύσουν στο χρηματιστήριο της Κορέας. 
Συνεπώς, το εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
προσφέρεται για επενδυτές που επιζητούν να συνδυάσουν 
επενδύσεις στο χρηματιστήριο της Κορέας με ένα προϋπάρχον 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ή για έμπειρους επενδυτές 
που επιζητούν να πραγματοποιήσουν μεμονωμένες επενδύσεις 
σε μετοχές της Κορέας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση 
κεφαλαίου.  

 
ΜΕΤΑ 

Προφίλ Επενδυτών 
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι σχεδιασμένο για επενδυτές 
που επιζητούν έκθεση στην αγορά μετοχών της Κορέα, είτε 
παράλληλα με ένα υφιστάμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
είτε ως μια ξεχωριστή μετοχική επένδυση στην Κορέα, με στόχο την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.  

ΠΡΙΝ  

Προφίλ Κινδύνων 

 Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να υποστεί 
αυξομειώσεις και ενδέχεται το ποσό που θα σας 
επιστραφεί να είναι μικρότερο από το ποσό που 
επενδύσατε αρχικά.  

 Καθώς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 
επιθετική διαχείριση, μπορεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή 
μεταβλητότητα καθώς το μέγεθος των θέσεων που θα 
αποκτά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, ενδέχεται να 
εναλλάσσει συχνά τις διακρατήσεις του και, κατά καιρούς, 
ενδέχεται να αποκτά σημαντική έκθεση σε ορισμένους 
τομείς της αγοράς. 

 Η αξία των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να μειωθεί ή να 
αυξηθεί ως απόρροια των επιδόσεων των συγκεκριμένων 
εταιρειών και των γενικών συνθηκών της αγοράς.  

 Η μεμονωμένη αγορά στην οποία επενδύει το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε 
συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και, 
ως αποτέλεσμα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια 
ευρύτερης διασποράς. 

 Οι αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, 
λιγότερο αναπτυγμένες πρακτικές θεματοφυλακής και 
διακανονισμού, χαμηλή διαφάνεια και μεγαλύτερους 
χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Τα νομίσματα των 
αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να υπόκεινται σε κινήσεις 
τιμών που χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα. Οι τίτλοι 
αναδυόμενων αγορών ενδέχεται επίσης να 
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα και 
χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με τους τίτλους που δεν 
προέρχονται από αναδυόμενες αγορές. 

 Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
μπορεί να είναι συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό 
τίτλων και, ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να χαρακτηρίζεται 
από μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία 
κεφάλαια ευρύτερης διασποράς. 

 Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
τίτλους μικρότερων εταιρειών οι οποίες ενδέχεται να 
χαρακτηρίζονται από μικρότερη ρευστότητα, μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα και μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο 
σε σχέση με τους τίτλους μεγαλύτερων εταιρειών. 

 Η αξία των χρηματοπιστωτικών παραγώγων ενδέχεται να 
χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα. Αυτό συμβαίνει διότι 
μια μικρή κίνηση στην αξία του υποκείμενου στοιχείου του 

 
ΜΕΤΑ 

Προφίλ Κινδύνων 

 Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να υποστεί αυξομειώσεις και 
ενδέχεται το ποσό που θα σας επιστραφεί να είναι μικρότερο 
από το ποσό που επενδύσατε αρχικά.  

 Η αξία των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί 
ως απόρροια των επιδόσεων των συγκεκριμένων εταιρειών και 
των γενικών συνθηκών της αγοράς.  

 Η μεμονωμένη αγορά στην οποία επενδύει το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε συγκεκριμένους 
πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και, ως αποτέλεσμα, το 
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να χαρακτηρίζεται 
από μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία 
κεφάλαια ευρύτερης διασποράς. 

 Οι αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να υπόκεινται σε αυξημένη 
πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο 
αναπτυγμένες πρακτικές θεματοφυλακής και διακανονισμού, 
χαμηλή διαφάνεια και μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς 
κινδύνους. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται 
να υπόκεινται σε κινήσεις τιμών που χαρακτηρίζονται από 
μεταβλητότητα. Οι τίτλοι αναδυόμενων αγορών ενδέχεται 
επίσης να χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα και 
χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με τους τίτλους που δεν 
προέρχονται από αναδυόμενες αγορές. 

 Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί 
να είναι συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό τίτλων και, ως 
αποτέλεσμα, ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια ευρύτερης 
διασποράς. 

 Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
τίτλους μικρότερων εταιρειών οι οποίες ενδέχεται να 
χαρακτηρίζονται από μικρότερη ρευστότητα, μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα και μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο σε 
σχέση με τους τίτλους μεγαλύτερων εταιρειών. 

 Οι κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να 
επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση της επένδυσής σας. Η 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των 
συναλλαγματικών διακυμάνσεων ενδέχεται να μην είναι 
πάντοτε επιτυχής. 

 Περισσότερες πληροφορίες για τους κινδύνους παρέχονται στο 
"Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου" του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 

 



Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή 
από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.jpmorganassetmanagement.com. 

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

 

Σελίδα 4 από 4      Ανακοίνωση αλλαγών στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

ενεργητικού μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη κίνηση στην 
αξία του χρηματοπιστωτικού παραγώγου και, κατά 
συνέπεια, η επένδυση σε αυτά τα μέσα ενδέχεται να 
καταλήξει σε απώλειες που υπερβαίνουν το ποσό που 
επενδύθηκε από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

 Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να λαμβάνει 
ενεργές συναλλαγματικές θέσεις long και short. Οι κινήσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν 
δυσμενώς την απόδοση της επένδυσής σας. Η 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
των συναλλαγματικών διακυμάνσεων ενδέχεται να μην 
είναι πάντοτε επιτυχής. 

 Περισσότερες πληροφορίες για τους κινδύνους παρέχονται 
στο "Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου" του 
Ενημερωτικού Δελτίου. 

ΠΡΙΝ  

Πρόσθετες πληροφορίες 

 Η καθολική έκθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της 
σχετικής αξίας σε κίνδυνο (relative VaR). Το 
χρησιμοποιούμενο χαρτοφυλάκιο αναφοράς είναι ο δείκτης 
αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

 Το αναμενόμενο ποσοστό μόχλευσης του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 50% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αν και 
είναι πιθανό η μόχλευσή του κατά καιρούς να υπερβαίνει 
σημαντικά αυτό το επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η μόχλευση 
υπολογίζεται ως το άθροισμα της ονομαστικής έκθεσης 
των χρηματοπιστωτικών παραγώγων που 
χρησιμοποιήθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα "2.2 
Μεθοδολογία Αξίας σε Κίνδυνο" του Παραρτήματος ΙΙ 
"Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες". 

 Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα σημείο αναφοράς σε σχέση 
με το οποίο θα σταθμίζεται η απόδοση του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
ενδέχεται να έχει ελάχιστη ομοιότητα με το δείκτη 

αναφοράς του. 

 
ΜΕΤΑ  

Πρόσθετες πληροφορίες 

 Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με το 
οποίο θα σταθμίζεται η απόδοση του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει 
ελάχιστη ομοιότητα με το δείκτη αναφοράς του. 

Σημαντικές ημερομηνίες 

27 Νοεμβρίου 2017, 14:30 ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης  

Η περίοδος δωρεάν 
μετατροπής/εξαγοράς ξεκινάει.  

 
27 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης 

Η περίοδος δωρεάν 
μετατροπής/εξαγοράς τελειώνει. 

 
27 Δεκεμβρίου 2017 

Έναρξη ισχύος των αλλαγών. 

 

 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο ή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), αναθεωρημένες 

εκδόσεις των οποίων μπορείτε να βρείτε στο www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι 

σημαντικό να κατανοείτε και να είστε διαρκώς ενημερωμένοι διαβάζοντας τα αντίστοιχα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). 

Πέραν της περιόδου κατά την οποία δεν ισχύουν οι αμοιβές για τις μετατροπές και εξαγορές, σημειώστε ότι θα ισχύουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις 

και οι περιορισμοί του ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με τις μετατροπές και εξαγορές. 

 


