
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

 

Πληροφοριακό σημείωμα για τον τρόπο διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στην 

Ελλάδα. 

 
1. Η Legg Mason Global Funds plc (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») είναι εταιρεία επενδύσεων 

μεταβλητού κεφαλαίου, η οποία διέπεται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και η οποία έχει 

συσταθεί  ως  εταιρεία  περιορισμένης  ευθύνης  με  τη  μορφή  αμοιβαίου  κεφαλαίου  τύπου 

«ομπρέλα» και λειτουργεί με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 

της. Θα διατεθεί στην Ελλάδα υπό τη μορφή ονομαστικών μεριδίων (τα «Μερίδια»). Λεπτομερής 

πληροφόρηση για κάθε σειρά διάθεσης Μεριδίων που σχετίζεται με κάθε υπο-κεφάλαιο, καθώς 

και για την μορφή των Μεριδίων, την τιμή προεγγραφής, το ελάχιστο ποσό αρχικής ή και 

μεταγενέστερης εγγραφής, ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής, ελάχιστα ποσά εξαγοράς, τυχόν έξοδα 

ή επιβαρύνσεις για την προεγγραφή, εναλλακτικές χρεώσεις πωλήσεων ή χρεώσεις εξαγορών, 

περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Η παρούσα προσθήκη εντάσσεται και 

πρέπει να διαβάζεται στο πλαίσιο και σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο της 30ής 

Νοεμβρίου 2017, όπως τροποποιείται κατά διαστήματα (το" Κυρίο Ενημερωτικό Δελτίο ") 

και το χωριστό ενημερωτικό δελτίο της 30ής Νοεμβρίου 2017, όπως τροποποιείται κατά 

διαστήματα (το "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο"). 

 
Το παρόν συμπλήρωμα παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες ειδικά για τους κατοίκους της 

Ελλάδας. Κάθε απόφαση για εγγραφή Μεριδίων θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει των 

πληροφοριών που παρέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώνεται με το παρόν 

συμπλήρωμα. 

 
2. Tα έγγραφα και οι πληροφορίες που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται να δημοσιεύσει 

στην Ιρλανδία θα δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα και θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται 

στην Ιρλανδία. 

 
3. Η διάθεση Μεριδίων θα γίνεται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ALPHA BANK 

A.E.–(«Alpha Bank») (Οδός Σταδίου 40, Αθήνα). Tα εν λόγω καταστήματα θα δέχονται αιτήσεις 

από επενδυτές, οι οποίοι και θα εμβάζουν μέσω της Alpha Bank– την αξία των αντίστοιχων 

Μεριδίων στον λογαριασμό που τηρείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη BNY Mellon Fund 

Services (Ireland) Designated Activity Company, η οποία ενεργεί ως θεματοφύλακας του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην Ιρλανδία. Παρόλο που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τη σχετική 

εξουσιοδότηση, προς το παρόν δεν εκδίδει τίτλους μεριδίων ή τίτλους μεριδίων στον κομιστή. 

Τα μερίδια θα διακρατούνται στο όνομα της Alpha Bank–, η οποία θα τηρεί τους δικούς της 

ξεχωριστούς λογαριασμούς οι οποίοι θα αντιστοιχούν στους διάφορους επενδυτές και η οποία 

θα αποστέλλει παραστατικά των χρηματιστηριακών πράξεων στους επενδυτές σε συνέχεια του 

διακανονισμού των ατομικών παραγγελιών για Μερίδια. 

 
4. Αιτήσεις επενδυτών για την εξαγορά Μεριδίων τα οποία διακρατούνται στο όνομα της 

Alpha Bank– ή τη μετατροπή Μεριδίων τα οποία διακρατούνται στο όνομα της Alpha Bank– από 

μία κατηγορία Μεριδίων σε άλλη θα γίνονται επίσης δεκτές σε όλα τα καταστήματα της Alpha 

Bank– και θα εμβάζονται προς τον Διαχειριστή μέσω της Alpha Bank– στον λογαριασμό που 

τηρεί  με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

 
5. Η Alpha Bank–, ως αντιπρόσωπος πωλήσεων των Μεριδίων στην Ελλάδα: 



(α) θα έχει στη διάθεση των επενδυτών στη βάση κάθε Ημέρας Συναλλαγής τις τιμές διάθεσης 

και εξαγοράς των διαφόρων κατηγοριών Μεριδίων και θα φροντίζει για τη δημοσίευση τους στον 

ελληνικό Τύπο εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο καθορισμός της καθαρής αξίας 

ενεργητικού για ένα υπoκεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει προσωρινά ανασταλεί, 

σύμφωνα με τις συνθήκες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, 

 
(β) θα θέτει στη διάθεση των επενδυτών τη μετάφραση στα Ελληνικά του Ενημερωτικού Δελτίου 

και τις τελευταίες ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και τις ανέλεγκτες εξαμηνιαίες εκθέσεις. 

 
(γ) θα δέχεται αιτήσεις και παράπονα επενδυτών αναφορικά με τα Μερίδια και γενικά την 

επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα τις προωθεί στον Διαχειριστή. 

 
6. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 3(i) του νόμου 2238/1994 (όπως 

τροποποιήθηκε και όπως ισχύει), τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια του ν. 3283/2004, καθώς από 

τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και 

τα κέρδη κεφαλαίου που έχουν αποκτηθεί από τους μετόχους των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων, 

που προέρχονται από την εξαγορά των Μεριδίων σε τιμή ανώτερη από την τιμή αγοράς, 

εξαιρούνται από φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.3283/2004. 

 
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται εντόνως στους επενδυτές να συμβουλεύονται το νομικό και 

φοροτεχνικό σύμβουλό τους σχετικά με τα παραπάνω θέματα, καθώς οι φορολογικές αρχές 

έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την διαχρονική ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων. 

 
Τα παραπάνω δεν συνιστούν νομική ή φορολογική συμβουλή εκ μέρους του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου ή και της Alpha Bank. Ούτε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ούτε η Alpha Bank έχουν 

αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τις τροποποιήσεις του 

νομικού και φορολογικού καθεστώτος που έχει εφαρμογή στα Μερίδια στην Ελλάδα. 

 
7. Η Alpha Bank, ως αντιπρόσωπος πωλήσεων στην Ελλάδα, θα τηρεί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, τις ισχύουσες ρυθμιστικές 

πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν. 

3283/2004, Π.Δ. 96/1993 και πράξη διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 2302/1994). 

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

 
Ημερομηνία: 18 Δεκέμβριος 2017 


