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15 Δεκεμβρίου 2017 

Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας.  Αν δεν είστε βέβαιοι για 

τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε ανεξάρτητο επαγγελματία 

σύμβουλο. 

Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλα τα Μερίδιά σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS 

Investors Multi Asset US Conservative Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ένα επιμέρους 

αμοιβαίο κεφάλαιο της Legg Mason Global Solutions plc, μια εταιρεία επενδύσεων με 

μεταβλητό κεφάλαιο που έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Ιρλανδία και 

ένα αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου ομπρέλα με διαχωρισμό ευθυνών μεταξύ των επιμέρους 

αμοιβαίων κεφαλαίων (η «Εταιρεία»), παρακαλούμε να παραδώσετε αμέσως το παρόν έγγραφο 

στον αγοραστή ή δικαιούχο μεταβίβασης ή στον χρηματιστή, στην τράπεζα ή σε άλλο φορέα 

μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η μεταβίβαση για να διαβιβαστεί το 

συντομότερο δυνατό στον αγοραστή ή στον δικαιούχο μεταβίβασης. 

Οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα θα έχουν την ίδια έννοια με τους όρους 

που εμφανίζονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, όπως 

συμπληρώθηκε από τη συμπληρωματική έκδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έκαστο με 

ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2016 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).  Αντίτυπα του Ενημερωτικού 

Δελτίου, του Καταστατικού και των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων της Εταιρείας 

διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες από τον διανομέα σας 

ή τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τον πράκτορα πληρωμών.   

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας δεν έχει αναθεωρήσει την παρούσα 

επιστολή. 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Με την παρούσα επιστολή σάς ενημερώνουμε ότι προτείνεται η αλλαγή του ονόματος του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου από «Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservative Fund» σε «Legg Mason QS 

Conservative Fund».  

Η συλλογιστική για την αλλαγή του ονόματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγκειται στο να 

αντικατοπτρίζει τη νέα σύμβαση ονοματοδοσίας για ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της 

Εταιρείας. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον επενδυτικό στόχο και στις επενδυτικές πολιτικές του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετά την αλλαγή του ονόματος. 

Προβλέπεται ότι η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του 

αναθεωρημένου Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας από την Κεντρική Τράπεζα, το οποίο 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις ή γύρω στις 16 Ιανουαρίου 2018. 

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την 

εταιρεία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή εναλλακτικά με τον επενδυτικό σας σύμβουλο. 



Με εκτίμηση, 

Μέλος του Δ.Σ. 

Διά και για λογαριασμό της  

Legg Mason Global Solutions plc 


