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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Αγαπητέ μεριδιούχε,
Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε για τις αλλαγές στα άρθρα του καταστατικού (το
«Καταστατικό») του JPMorgan Liquidity Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») στο οποίο κατέχετε μερίδια σε έκτακτη γενική
συνέλευση που θα συγκληθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Διοικητικό Συμβούλιο») προτείνει αλλαγές στο Καταστατικό
που:


Εισάγουν υποχρεωτικές διατάξεις ως απόρροια της θέσης σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14 Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
(ο «Κανονισμός»)



Εναρμονίζονται με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου



Αφορούν τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη πληρωμή εγγραφών



Αφορούν διατάξεις για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση και τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή
κατηγοριών μεριδίων



Αφορούν διατάξεις για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και



Είτε είναι γενικού, επουσιώδους χαρακτήρα είτε ευθυγραμμίζουν το Καταστατικό με τις τρέχουσες πρακτικές της
αγοράς.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο και να ψηφίσετε υπέρ των προτεινόμενων
τροποποιήσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές και την αιτιολογία αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο
ακολουθούν πιο κάτω.
Αλλαγές που απαιτούνται ως απόρροια της θέσης σε ισχύ του Κανονισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εισαχθούν διατάξεις στο Καταστατικό ως απόρροια της έναρξης ισχύος του
Κανονισμού. Ο Κανονισμός θεσπίζει πανευρωπαϊκούς κανόνες που θα καταστήσουν τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
διαθεσίμων/ αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς («MMF» κατά την αγγλική συντομογραφία) πιο ανθεκτικά και ικανά
να αντέχουν στα σοκ της αγοράς. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στη διασφάλιση της καλύτερης προστασίας των
επενδυτών στα MMF και στην προάσπιση της ακεραιότητας της αγοράς. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, απαιτούνται
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές που θα προβλέπονται στο Καταστατικό και θα καλύπτουν
συγκεκριμένα τις απαιτήσεις σχετικά με τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, τη διασπορά κινδύνων, κανόνες και
εσωτερικές διαδικασίες περί ρευστότητας και αποτίμησης με στόχο να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον Κανονισμό.
Η υπερψήφιση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο Καταστατικό δεν θα επιφέρει αυτή καθαυτή αλλαγές στους
επενδυτικούς στόχους και πολιτικές, στα προφίλ κινδύνου ή στις χρεώσεις και στα έξοδα που υποχρεούνται να
καταβάλουν τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Κανονισμό, επανεξετάζεται επί του παρόντος η σειρά
προϊόντων. Αναμένεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2018 για να σας
γνωστοποιήσουμε προκαταβολικά τυχόν προτεινόμενες αλλαγές στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τις
επιλογές που θα έχετε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξαγοράς ή μετατροπής της επένδυσής σας σε άλλο
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση, πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (ως ορίζεται πιο κάτω).
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.
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Το μήνυμα συνεχίζεται

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό, τα νέα είδη MMF και τις διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να βρείτε
στη διαδικτυακή διεύθυνση https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/gim/liq/liquidity-insights/europeanmoney-market-fund-reform-resource-centre
Εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις του Νόμου του Λουξεμβούργου
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εναρμονιστεί το Καταστατικό με τις νομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν ως
ης
απόρροια των τροποποιήσεων του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17 Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών
ης
επενδύσεων (ο «Νόμος») και του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10 Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών (ο
«Νόμος του 1915»).
Κίνδυνοι που συνδέονται με τη μη πληρωμή εγγραφών
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας με στόχο τον περιορισμό
του κινδύνου που συνδέεται με τη μη πληρωμή εγγραφών.
Για τους επενδυτές που προχωρούν σε εγγραφή για μερίδια στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα μερίδιά τους εκδίδονται πριν τον
χρηματικό διακανονισμό, κάτι που αποτελεί κοινή πρακτική του κλάδου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να προχωρεί σε
συμβατικό διακανονισμό κατά την αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού ακόμα και εάν δεν έχει εισπράξει τα
εκκαθαρισμένα κεφάλαια από τον επενδυτή. Το όφελος από αυτόν τον διακανονισμό για τους επενδυτές είναι ότι τα
στοιχεία ενεργητικού επενδύονται στην αγορά άμεσα, κάτι που επιτρέπει στον διαχειριστή επενδύσεων να διαχειρίζεται
αποδοτικά τις εγγραφές και εξαγορές καθιστώντας σίγουρες τις ταμειακές ροές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού και του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») προκειμένου να εμπεριέχουν διατάξεις που προβλέπουν ότι παρόλο που τα
μερίδια εκδίδονται άμα τη αποδοχή του αιτήματος εγγραφής, η έκδοση αυτή γίνεται υπό την αίρεση ότι το τίμημα της
αγοράς εισπράττεται από τον επενδυτή. Μέχρι την καταβολή του ποσού, τα μερίδια θα είναι ενεχυριασμένα υπέρ του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη είσπραξης του τιμήματος αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή η Εταιρεία
Διαχείρισης θα έχουν το δικαίωμα ακύρωσης των μεριδίων μέσω εξαγοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και
επιβολής των δικαιωμάτων ενεχυρίασης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών που περιγράφονται στο άρθρο 6
του Καταστατικού. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 6, σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς
υπερβαίνει το αρχικό τίμημα αγοράς, η διαφορά θα παρακρατείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενώ σε περίπτωση που το
προϊόν εξαγοράς ή τυχόν ποσά που ανακτώνται επιτυχώς από τον επενδυτή υπολείπονται του τιμήματος αγοράς, το
έλλειμμα θα επιβαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Διατάξεις για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση ή τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών
μεριδίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αλλαγές στις συνθήκες υπό τις οποίες δύναται να αποφασίζεται η εκκαθάριση,
αναδιάρθρωση ή συγχώνευση κατηγοριών μεριδίων ή επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και, συγκεκριμένα, ο
προσδιορισμός του ορίου κάτω από το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να αποφασίσει να προχωρήσει σε μία
από αυτές τις ενέργειες θα γνωστοποιείται στο Ενημερωτικό Δελτίο και όχι στο Καταστατικό, ενώ υπάρχει η πρόθεση να
αυξηθεί το εν λόγω όριο στα 50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα παρασχεθεί επίσης η εξουσία
λήψης μιας από τις ως άνω αποφάσεις προκειμένου να επιτευχθεί οικονομικός εξορθολογισμός ή εάν η εν λόγω
απόφαση δικαιολογείται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιοδήποτε
επιμέρους κεφάλαιο ή κατηγορία μεριδίων του ή με γνώμονα τα συμφέροντα των μεριδιούχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
θα ασκεί αυτές τις εξουσίες μόνο σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό εάν θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο
συμφέρον των μεριδιούχων συνολικά.
Διατάξεις για τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του παρόντος, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΜ»), προτείνεται προς ψήφιση μια ενιαία απόφαση για τον
συνολικό επαναδιορισμό όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να
τροποποιήσει τα άρθρα του Καταστατικού έτσι ώστε να προτείνονται συνδυαστικά σε κάθε ετήσια ΕΓΜ ένα ή
περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εναλλάξ για επανεκλογή. Ως αποτέλεσμα, κάθε μέλος θα υπηρετεί τριετή
θητεία προτού προταθεί ο επαναδιορισμός του. Με την αλλαγή αυτή θα υπάρχει ένας βαθμός συνέχειας στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κάτι που κατά την άποψή μας θα είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Η
τροποποίηση αυτή δεν θα μεταβάλει τον τρόπο διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας.
Γενικές, επουσιώδεις τροποποιήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μια σειρά τροποποιήσεων γενικού, επουσιώδους χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:


Σχετικά με την ευθυγράμμιση των διατάξεων που εμπεριέχονται ήδη στο Ενημερωτικό Δελτίο ή σε άλλα αμοιβαία
κεφάλαια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Διαχείρισης
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.
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Ειδοποίηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης



Σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές της Εταιρείας Διαχείρισης όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Καταστατικό ή όπου
οι πρακτικές αυτές επιτρέπονται στο πλαίσιο γενικότερης διάταξης



Σχετικά με τη χρήση παρόμοιων όρων στο Καταστατικό και στο Ενημερωτικό Δελτίο και



Σχετικά με την αντικατάσταση παραπομπών σε παραγραμμένες/ απαρχαιωμένες νομικές διατάξεις.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα μεταβάλουν τον τρόπο διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί οποιαδήποτε από αυτές τις εξουσίες μόνο σύμφωνα με το τροποποιημένο
Καταστατικό εάν θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων συνολικά. Οι αλλαγές δεν καταργούν τις
τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις για την παροχή προηγούμενης ειδοποίησης σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίσει να ασκήσει τις εξουσίες που παρέχονται από το Καταστατικό. Δεν αναμένεται ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν
ουσιωδώς τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα των υφιστάμενων μεριδιούχων.
Δεν χρειάζεται να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως για να ψηφίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληρεξούσιο
έντυπο για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πώς θέλετε να ψηφίσετε.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, υπό την προϋπόθεση ψήφισης των
ή
αποφάσεων που κοινοποιούνται πιο κάτω, θα είναι η 3 Δεκεμβρίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ή
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ωστόσο, το
η
αργότερο έως την 21 Ιανουαρίου 2019 (οπότε και θα ενημερωθείτε μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/) και το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
τροποποιηθεί ανάλογα εν ευθέτω χρόνω.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό και το προσχέδιο του κωδικοποιημένου Καταστατικού θα παρέχονται
από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οκτώ ημέρες πριν τη συνέλευση. Για να αποκτήσετε αντίγραφο των εν λόγω
εγγράφων, επικοινωνήστε με την έδρα.
Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις αφού διαβάσετε τις πιο κάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα
του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
πληροφορίες Το αποτέλεσμα της συνέλευσης
http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/.
Σημαντικές

θα

δημοσιευτεί

στη

διαδικτυακή

τοποθεσία:

Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου

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.
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Ειδοποίηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ψηφίστε δια πληρεξουσίου έως τις 25 Απριλίου 2018, 18:00 Ώρα Κεντρικής
Ευρώπης ή δώστε το παρόν στη συνέλευση
Η συνέλευση θα λάβει χώρα στον τόπο και την ώρα που αναφέρονται πιο κάτω.

Η συνέλευση
Τόπος Έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ. πιο κάτω)
Ημερομηνία και τόπος 27 Απριλίου 2018, 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Απαρτία Μερίδια που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% της αξίας των μεριδίων που εκδίδονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, μια δεύτερη έκτακτη γενική συνέλευση θα συγκληθεί στις 25 Μαΐου 2018 και ώρα 11:30 Ώρα
Κεντρικής Ευρώπης με την ίδια ημερήσια διάταξη. Δεν υφίστανται απαιτήσεις απαρτίας σχετικά με την έκτακτη γενική συνέλευση
που θα συγκληθεί εκ νέου.
Ψηφοφορία Αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Επωνυμία JPMorgan Liquidity Funds
Νομική μορφή ΕΕΜΚ
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ
Έδρα
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο
Τηλέφωνο +352 34 10 1
Φαξ +352 3410 8737
Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)
B 25148
Εταιρεία Διαχείρισης JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Λήψη αποφάσεων επί εκτάκτων θεμάτων βάσει ψηφοφορίας των μεριδιούχων
Επικαιροποίηση των διατάξεων όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ως ορίζεται πιο κάτω) ή ως απόρροια των
τροποποιήσεων στον Νόμο και στον Νόμο του 1915, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 3η Δεκεμβρίου 2018 ή
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα αποφασισθεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά το αργότερο
έως την 21η Ιανουαρίου 2019
1 Εισάγονται διατάξεις στο Καταστατικό όπως απαιτείται από τον Κανονισμό ή ως απόρροια των τροποποιήσεων στον Νόμο και
στον Νόμο του 1915, συγκεκριμένα:
-

τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού προκειμένου να περιλαμβάνει επικαιροποιημένες αναφορές στο νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, έτσι ώστε το εν λόγω άρθρο να διατυπώνεται πλέον ως εξής:
«Σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού
βραχείας διάρκειας τα οποία χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας, ως επιτρέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ο
«Κανονισμός») και από το Μέρος Ι του Νόμου της 17 ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και
των ενίοτε τροποποιήσεών του (ο «Νόμος») με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη γνωστοποίηση στους
μεριδιούχους της των αποτελεσμάτων της διαχείρισης του ενεργητικού της.
Η Εταιρεία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και να διεξαγάγει κάθε ενέργεια που ενδέχεται να θεωρήσει χρήσιμη για την
επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Κανονισμό και τον Νόμο.»

-

τροποποίηση του Άρθρου 5 ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπει ότι κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να
χαρακτηρίζεται ως αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων (χρηματαγοράς) βραχυπρόθεσμης διάρκειας ή συνήθους
κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού, ως αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων (χρηματαγοράς)
βραχυπρόθεσμης διάρκειας και καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας ή ως αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης
διαθεσίμων (χρηματαγοράς) βραχυπρόθεσμης διάρκειας και σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού δημοσίου χρέους όπως
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επιτρέπεται από τον Κανονισμό και, όπως γνωστοποιείται στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα επενδύει σε ρευστοποιήσιμα
χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού ή σε άλλα είδη επενδύσεων που επιτρέπονται από τον Κανονισμό
-

τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού έτσι ώστε, μεταξύ άλλων:
o

να προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να προσδιορίζει τις επενδυτικές πολιτικές και
στρατηγικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Μέρος Ι του Νόμου και
σύμφωνα με οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες κανονισμούς, όπως θα περιγράφεται περαιτέρω στο
Ενημερωτικό Δελτίο και

o

να ευθυγραμμίζει τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τις απαιτήσεις διασποράς των
κινδύνων με τον Κανονισμό

-

τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού έτσι ώστε να παραχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία
εφαρμογής προμηθειών ή μηχανισμών περιορισμού της ρευστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και
όπως θα γνωστοποιείται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίο

-

τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού έτσι ώστε να προβλέπει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την αναστολή των εξαγορών για ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια για μια περίοδο
έως και 15 εργάσιμες ημέρες

-

τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού έτσι ώστε να διευκρινίζει ότι όλα τα θέματα που δεν διέπονται από το
Καταστατικό θα αποφασίζονται σύμφωνα με τον Νόμο του 1915, τον Κανονισμό και τον Νόμο

-

προσθήκη του άρθρου 30 του Καταστατικού που θα προβλέπει αναλυτικά τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της
πιστωτικής ποιότητας και διαχείρισης της ρευστότητας και

-

γενικότερα, πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων αλλαγών στο Καταστατικό που θεωρούνται απαραίτητες
συγκεκριμένα με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις
κατ'εξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις και με τον Νόμο και τον Νόμο του 1915.

Επικαιροποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με τη μη πληρωμή εγγραφών, με έναρξη ισχύος την 3η Δεκεμβρίου 2018
ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά το αργότερο
έως την 21η Ιανουαρίου 2019
2 Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού σχετικά με τη μη πληρωμή εγγραφών, συγκεκριμένα, ώστε να:
-

η έκδοση των μεριδίων θα πραγματοποιείται υπό την αίρεση ότι το τίμημα αγοράς εισπράττεται προσηκόντως από τον
επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή

-

η αποδοχή της εγγραφής και η έκδοση των μεριδίων θα αποδεικνύεται από την έκδοση σχετικού σημειώματος
αγοραπωλησίας

-

τα μερίδια θα ενεχυριάζονται υπέρ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκκρεμούσης της καταβολής του τιμήματος αγοράς από τον
επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή

-

παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στον εκπρόσωπο αυτού τη διακριτική εξουσία εξαγοράς ή ακύρωσης των εκδοθέντων
μεριδίων με κόστος και έξοδα του επενδυτή που προχώρησε σε εγγραφή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε
περίπτωση που το τίμημα αγοράς δεν έχει καταβληθεί από τον επενδυτή και εισπραχθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον
εκπρόσωπο αυτού εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή εάν, ανά πάσα στιγμή
μετά τη λήψη του αιτήματος εγγραφής, για κατηγορίες μεριδίων που δεν εκκαθαρίζονται την ίδια ημέρα του αιτήματος
εγγραφής, υποπέσει στην προσοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι ένα γεγονός της αγοράς ή ένα γεγονός έχει επιπτώσεις
στον επενδυτή και κατά τη γνώμη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του εκπροσώπου του είναι πιθανόν να δημιουργήσει μια
κατάσταση κατά την οποία ο επενδυτής δεν θα είναι σε θέση ή δεν θα προτίθεται να καταβάλει το τίμημα αγοράς εντός της
προαναφερθείσας προθεσμίας

-

το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού μπορεί επίσης να επιβάλει τα δικαιώματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο
πλαίσιο της ενεχυρίασης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του επενδυτή
ή να παρακρατήσει το τυχόν κόστος ή ζημία που προκλήθηκε για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού από
οποιαδήποτε υφιστάμενη συμμετοχή του επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

-

το ποσό που υπολείπεται μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής εξαγοράς και τυχόν κόστος που δημιουργείται για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού σε σχέση με την επιβολή των δικαιωμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
πληρώνεται υποχρεωτικά από τον επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατόπιν γραπτής απαίτησης για αποζημίωση σε
σχέση με τη ζημία που υπέστη το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού

-

σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς υπερβαίνει το τίμημα αγοράς και το προαναφερθέν κόστος, η διαφορά μπορεί να
παρακρατείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού, κατά τα ενίοτε συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών ενώ σε
περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς και τυχόν ποσά που ανακτώνται επιτυχώς από τον επενδυτή υπολείπονται του
τιμήματος αγοράς, το έλλειμμα θα επιβαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους εκπροσώπους αυτού, κατά τα ενίοτε
συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών και
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-

να προβλέπει ότι, εκκρεμούσης της είσπραξης του τιμήματος αγοράς, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή μετατροπή των
αντίστοιχων μεριδίων και αναστέλλονται τα δικαιώματα ψήφου και είσπραξης μερισμάτων.

Επικαιροποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με την εκκαθάριση, αναδιάρθρωση ή συγχώνευση επιμέρους
αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών μεριδίων, με έναρξη ισχύος την 3η Δεκεμβρίου 2018 ή οποιαδήποτε άλλη

ημερομηνία που θα αποφασιστεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά το αργότερο έως την 21 η
Ιανουαρίου 2019
3 Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού σε σχέση με την εκκαθάριση, τη λύση, την αναδιάρθρωση ή τη
συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών μεριδίων έτσι ώστε:
-

να περιγράφει υπό ποιες συνθήκες το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει (i) εκκαθάριση ενός επιμέρους
αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, (ii) κλείσιμο μιας κατηγορίας ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω
συγχώνευσης με άλλη κατηγορία του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή
άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, (iii) αναδιάρθρωση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και
(iv) συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και

-

να διευκρινίζει ότι θα ισχύουν οι διατάξεις περί συγχωνεύσεων των ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στον Νόμο και κάθε
εφαρμοστικός κανονισμός.

Επικαιροποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, με έναρξη ισχύος την 3η
Δεκεμβρίου 2018 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
αλλά το αργότερο έως την 21η Ιανουαρίου 2019
4 Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι η γενική συνέλευση των μεριδιούχων
που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσδιορίζει περαιτέρω τον αριθμό των μελών,
την αμοιβή και τη θητεία τους (έως έξι έτη, το ανώτερο) και ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται κατά
πλειοψηφία.
Γενική, επουσιώδης επικαιροποίηση άρθρων του Καταστατικού, με έναρξη ισχύος την 3η Δεκεμβρίου 2018 ή
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από δύο μέλη του ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά το αργότερο
έως την 21η Ιανουαρίου 2019

5 Γενική επικαιροποίηση των άρθρων του Καταστατικού και, συγκεκριμένα, των άρθρων 6, 7, 8, 20, 21 και 22 ώστε, μεταξύ άλλων:
-

να προβλέπουν ότι τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται έναντι εγγραφής σε είδος σε επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού στο
πλαίσιο του Κανονισμού

-

να προβλέπουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία (i) να αρνείται να εκδώσει ή να καταχωρίσει οποιαδήποτε
μεταβίβαση μεριδίου ή (ii) να προχωρεί σε αναγκαστική εξαγορά οποιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής ή (iii) να
επιβάλλει περιορισμούς αυτού του είδους ή (iv) να απαιτεί πληροφορίες που ενδεχομένως θεωρεί απαραίτητες
προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν αποκτώνται ή κατέχονται μερίδια (άμεσα ή έμμεσα) από (α) οποιοδήποτε «Πρόσωπο
των ΗΠΑ», (β) οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση του νόμου, κανονισμού ή απαίτησης οποιασδήποτε χώρας ή
κυβερνητικής αρχής ή (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο υπό περιστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή του αντιπροσώπου του, ενδέχεται να δημιουργήσουν φορολογική υποχρέωση ή επιβολή κύρωσης, προστίμου, βάρους
ή άλλου μειονεκτήματος (χρηματικού, διοικητικού ή λειτουργικού) σε βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των
αντιπροσώπων του, τα οποία σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως δεν θα επιβάρυναν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους
αντιπροσώπους του ούτε θα ήταν επιβλαβή για τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο
του οποίου η συμμετοχή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας
μεριδίων του ή (ε) οποιοδήποτε πρόσωπο που θα μπορούσε να συνεπάγεται την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου σε
σχέση με τη συμμετοχή του

-

να διευκρινίζουν ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εξαγοράζει ή να μετατρέπει μερίδια μιας κατηγορίας όταν, κατά τα
φαινόμενα, ένας μεριδιούχος ή πραγματικός δικαιούχος μιας κατηγορίας μεριδίων με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δεν
πληροί τα εν λόγω κριτήρια

-

να διευκρινίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθυστερεί τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος μεταβίβασης και την
καταβολή του προϊόντος κατόπιν ενός αιτήματος εξαγοράς που έχει διεκπεραιωθεί έως ότου παρασχεθούν οι περαιτέρω
πληροφορίες που απαιτούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
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-

να προβλέπουν ότι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες εξακρίβωσης από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους
εκπροσώπους του με σκοπό τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή τη μετρίαση του κινδύνου
σφάλματος και απάτης

-

να προβλέπουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά
μερίδιο αρκετές φορές εντός της ίδιας ημέρας

-

να διευκρινίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή μιας πολιτικής σταθερής καθαρής αξίας
ενεργητικού

-

να προσθέτουν και να διευκρινίζουν τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να
αναστέλλει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων και της τιμής έκδοσης, μετατροπής
και εξαγοράς

-

να διευκρινίζουν ότι τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν μια συγκεκριμένη ημέρα αποτίμησης θα λαμβάνονται υπόψη
στην τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού της εν λόγω ημέρας αποτίμησης και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με την
τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού της αντίστοιχης ημέρας αποτίμησης, εάν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο/ η κατηγορία
μεριδίων υπολογίζει αρκετές καθαρές αξίες ενεργητικού κάθε ημέρα αποτίμησης και

-

Διαγραφή της γαλλικής μετάφρασης των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Άρθρο 26 (2) του Νόμου.

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Μπορείτε να ψηφίζετε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου, ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι
παρακολουθείτε την έκβαση της ψηφοφορίας.


Για να ψηφίσετε μέσω πληρεξουσίου, χρησιμοποιείστε το πληρεξούσιο έντυπο που μπορείτε να βρείτε στη
διαδικτυακή τοποθεσία http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/. Το έντυπό σας πρέπει να παραληφθεί
από την επίσημη έδρα, μέσω ταχυδρομείου ή φαξ, έως τις 25 Απριλίου 2018, 18:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης.



Για να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, πρέπει να παρευρεθείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στη συνέλευση. Η συμπλήρωση
εντύπου με τον οποίο ορίζετε πληρεξούσιο που θα ψηφίσει στη θέση σας δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να
παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως.

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.
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