
 

 
 

Η	παρούσα	Εγκύκλιος	είναι	σημαντική	και	απαιτεί	την	
άμεση	προσοχή	σας	
Εάν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν, 
επικοινωνήστε µε τον σύµβουλό σας στην M&G ή συµβουλευτείτε τον χρηµατοοικονοµικό σας σύµβουλο. Για 
τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε λειτουργικά θέµατα, επικοινωνήστε µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 
µέσω email στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή τηλεφωνικά στον αριθµό +352 2605 9944 ή συµβουλευτείτε 
τον χρηµατοοικονοµικό σας σύµβουλο, εάν έχετε, άµεσα. 

Πληροφορίες	και	προσκλήσεις	σε	συνελεύσεις	προς	Μεριδιούχους	
σχετικά	με	τις	παρακάτω	διασυνοριακές	συγχωνεύσεις1	
(με	ενσωμάτωση	του	κοινού	προσχεδίου	όρων	των	συγχωνεύσεων)	

1. M&G	Dynamic	Allocation	Fund	
(μεμονωμένη Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Η.Β.) 
συγχωνεύεται στο 

M&G	(Lux)	Dynamic	Allocation	Fund	
(επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, µιας ανώνυµης εταιρείας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(SICAV)) 

2. M&G	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	
(επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (9), μιας Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας στο Η.Β.) 

συγχωνεύεται στο 

M&G	(Lux)	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	
(επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, µιας ανώνυµης εταιρείας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(SICAV)) 

3. M&G	Income	Allocation	Fund	
(επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (14), μιας Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας στο Η.Β.) 

συγχωνεύεται στο 

M&G	(Lux)	Income	Allocation	Fund	
(επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, µιας ανώνυµης εταιρείας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(SICAV)) 

4. M&G	Prudent	Allocation	Fund	
(επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (14), μιας Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας στο Η.Β.) 

συγχωνεύεται στο 

M&G	(Lux)	Conservative	Allocation	Fund	
(επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, µιας ανώνυµης εταιρείας που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(SICAV)) 

Ηµεροµηνία: 10 Ιανουαρίου 2018 

1 Σύμφωνα με την τεχνική συγχώνευσης που προβλέπεται στο Άρθρο 2(1)(ιστ)(iii) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
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Σελίδα	

Επιστολή προς τους Μεριδιούχους 4 

Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 Σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών μιας Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και μιας 
Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 

11 

	 Σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των Απορροφώμενων και των Απορροφώντων Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων 

14 

Παράρτημα 2 Προγράμματα διακανονισμού για τις Συγχωνεύσεις των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
από τα Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια 
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Παράρτημα 3 Συναινέσεις και Άδειες 46 

Παράρτημα 4 Διαδικασία για τις Συνελεύσεις των Μεριδιούχων 48 

Παράρτημα 5 Προσκλήσεις σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 50 

Παράρτημα 6 Συγκριτικός πίνακας κατηγοριών μεριδίων 58 

Παράρτημα 7 Γλωσσάρι 62 

 

Βασικές ημερομηνίες 
 

Ενέργεια	 Ημερομηνία	
Ημερομηνία Εξέτασης Καταλληλότητας για Μεριδιούχους Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018 
Αποστολή τεκμηρίωσης στους Μεριδιούχους Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 
Επιστροφή Εντύπων Ψηφοφορίας έως 10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την 

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018 

Έκτακτες	Γενικές	Συνελεύσεις	
1. M&G Dynamic Allocation Fund 10:00 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:00 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 
2. M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund 10:15 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:15 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 
3. M&G Income Allocation Fund 10:30 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:30 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 
4. M&G Prudent Allocation Fund 10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 

Υπόκεινται	στην	έγκριση	των	επενδυτών	στις	
Συνελεύσεις	που	θα	πραγματοποιηθούν	την	Παρασκευή,	
9	Φεβρουαρίου	2018:	
Αποτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό των 
συγχωνεύσεων 

13:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 

Αναστολή	των	διαπραγματεύσεων	σε	Μερίδια	των	
Απορροφώμενων	Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	
και	προθεσμία	για	λήψη	αιτημάτων	εξαγοράς	και	μετατροπής	

11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Πέμπτη, 
15 Μαρτίου 2018 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των συγχωνεύσεων* Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 
Αναστολή των διαπραγματεύσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια  
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, 
M&G (Lux) Income Allocation Fund και 
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 
	
	

	
Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης Νέων Μεριδίων Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 
Αποστολή επιβεβαίωσης αριθμού Νέων Μεριδίων Όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 
Η Έκθεση του Θεματοφύλακα θα είναι διαθέσιμη Το συντομότερο δυνατό μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
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Τελική πληρωμή διανομής για Υφιστάμενα Μερίδια 
1. M&G Dynamic Allocation Fund Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 
2. M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 
3. M&G Income Allocation Fund Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 
4. M&G Prudent Allocation Fund Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018 

 

*   Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος υπόκειται σε αλλαγές, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή (ACD), με τη σύμφωνη γνώμη του 
Θεματοφύλακα. Στην περίπτωση που η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος θα είναι διαφορετική από την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 για οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία 
Κεφάλαια, ενδέχεται να γίνουν παρεπόμενες τροποποιήσεις σε ορισμένες από αυτές τις ημερομηνίες. Βλ. Παραρτήματα 2 και 3 για περαιτέρω λεπτομέρειες. 
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Επιστολή	προς	τους	Μεριδιούχους	

Προς	τους	Επενδυτές	των	αμοιβαίων	κεφαλαίων	M&G	Dynamic	Allocation	Fund,	M&G	European	Inflation	Linked	
Corporate	Bond	Fund,	M&G	Income	Allocation	Fund	και	M&G	Prudent	Allocation	Fund	

10 Ιανουαρίου 2018 
M&G Securities Limited 
Laurence Pountney Hill 

London EC4R 0HH 
 
Αγαπητέ Επενδυτή, 

 
Πληροφορίες	για	τους	Επενδυτές	στα	αμοιβαία	κεφάλαια:	
• M&G	Dynamic	Allocation	Fund	
• M&G	 European	 Inflation	 Linked	 Corporate	 Bond	 Fund,	 επιμέρους	 αμοιβαίο	 κεφάλαιο	 της	 M&G	 Investment	

Funds	(9)	
• M&G	Income	Allocation	Fund,	επιμέρους	αμοιβαίο	κεφάλαιο	της	M&G	Investment	Funds	(14)	
• M&G	Prudent	Allocation	Fund,	επιμέρους	αμοιβαίο	κεφάλαιο	της	M&G	Investment	Funds	(14)	(καθένα	«το	

Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο»	και	από	κοινού	«τα	Απορροφώμενα	Αμοιβαία	Κεφάλαια»)	
Η παρούσα επιστολή απευθύνεται σε εσάς υπό την ιδιότητά σας ως επενδυτή σε ένα ή περισσότερα από τα 
Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια προκειµένου να ενηµερωθείτε σχετικά µε τα σχέδιά µας που αφορούν τη 
συγχώνευσή τους σε επιµέρους αµοιβαία κεφάλαια της M&G (Lux) Investment Funds 1 (η «M&G SICAV»), 
µιας ανώνυµης εταιρείας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 
(Société d’investissement à capital variable – «SICAV») (κάθε «Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο» και από 
κοινού τα «Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια») όπως αναλύεται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα: 

 

	  
 
 
Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
 
 
Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Αριθμοί	σελίδων	για	
σύγκριση	του	
Απορροφώμενου	
Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	
και	του	Απορροφώντος	
Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	
(στο	Παράρτημα	1)	

1. M&G Dynamic Allocation Fund M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 14-19 
2. M&G European Inflation 

Linked Corporate Bond Fund 
M&G (Lux) European Inflation 
Linked Corporate Bond Fund 

20-25 

3. M&G Income Allocation Fund M&G (Lux) Income Allocation Fund 26-32 
4. M&G Prudent Allocation Fund M&G (Lux) Conservative Allocation 

Fund 
33-39 

 

Όλα τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια είναι επιµέρους αµοιβαία κεφάλαια της M&G SICAV, η οποία 
υπόκειται στο Μέρος I του νόµου του Λουξεµβούργου της 10ης Δεκεµβρίου 2010 περί οργανισµών 
συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόµος του 2010») και συνεπώς πληροί τις 
προϋποθέσεις ως Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»). 

Επισηµαίνεται στους επενδυτές των αµοιβαίων κεφαλαίων M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Income 
Allocation Fund και M&G Prudent Allocation Fund ότι τα αντίστοιχα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαιά τους 
θα τεθούν σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και η διαχείρισή τους θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε 
τα αντίστοιχα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια. 

Επισηµαίνεται στους επενδυτές του αµοιβαίου κεφαλαίου M&G European Inflation Linked Corporate Bond 
Fund ότι το αντίστοιχο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα τεθεί σε κυκλοφορία την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Ισχύος και η διαχείρισή του θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε το M&G European Inflation Linked Corporate 
Bond. Όλα τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια θα κλείσουν µετά τις Συγχωνεύσεις. 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο ορίζονται στο Γλωσσάρι που µπορείτε να βρείτε στο 
τέλος του εγγράφου, στο Παράρτηµα 7. 

 
Ιστορικό	και	αιτιολόγηση	των	Συγχωνεύσεων	
Στις 29 Μαρτίου 2017, η Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου ανακοίνωσε επισήµως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ε.Ε., κατόπιν του δηµοψηφίσµατος του Η.Β. για την 
παραµονή του στην Ε.Ε., που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016. Βάσει των όρων της σχετικής 
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Συνθήκης της Ε.Ε., η αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα από τον Μάρτιο του 
2019. Έως τότε, όλοι οι νόµοι και οι κανονισµοί της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να ισχύουν για τις συναλλαγές 
µεταξύ του Η.Β. και της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας «τραπεζικού διαβατηρίου», δηλ. της 
δραστηριοποίησης στις αγορές κεφαλαίου της Ε.Ε. Αυτό σηµαίνει ότι τα επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια που 
είναι ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου µε έδρα στο Η.Β. 
µπορούν εύκολα να διανέµονται διασυνοριακά εντός της Ε.Ε. τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2019. 

Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες της µελλοντικής σχέσης 
συναλλαγών µεταξύ του Η.Β. και της Ε.Ε. µετά τον Μάρτιο του 2019, ως εκ τούτου θα χρειαστούν εκτενείς 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Η.Β., της Ε.Ε. και των κρατών µελών της. 

Δεδοµένης αυτής της αβεβαιότητας, αναλαµβάνουµε δράσεις για να διασφαλίσουµε ότι οι Ευρωπαίοι 
επενδυτές εκτός του Η.Β. οι οποίοι επιθυµούν να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους σε στρατηγικές αµοιβαίων 
κεφαλαίων της M&G µετά την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. θα εξακολουθούν να µπορούν να το 
πράττουν, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων. Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των επιλογών και έχοντας 
λάβει υπόψη τα σχόλια των πελατών µας, πιστεύουµε ότι οι συγχωνεύσεις είναι ο πιο ισχυρός τρόπος να 
διασφαλιστεί για τους επενδυτές εκτός του Η.Β. η συνεχής πρόσβαση σε αυτές τις επενδυτικές στρατηγικές 
µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ΟΣΕΚΑ. 

Τα αµοιβαία κεφάλαια M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Income Allocation Fund και M&G 
(Lux) Conservative Allocation Fund θα τεθούν σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και η διαχείρισή 
τους θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε το αντίστοιχο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και όταν 
κυκλοφορήσει την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος η διαχείριση του M&G (Lux) European Inflation Linked 
Corporate Bond Fund θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε το αντίστοιχο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν 
απαιτείται προσαρµογή των χαρτοφυλακίων των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων πριν από την 
πραγµατοποίηση των συγχωνεύσεων. 

 
Η	ψήφος	σας	είναι	απαραίτητη	
Κάθε συγχώνευση απαιτεί την έγκριση των µεριδιούχων. Η έγκριση λαµβάνεται µέσω ψηφοφορίας των 
µεριδιούχων που καλούνται να ψηφίσουν την «Έκτακτη Απόφαση» (γραπτή πρόταση) σε µια συνέλευση 
µεριδιούχων (η «Συνέλευση»). Οι µεριδιούχοι, ωστόσο, δεν χρειάζεται να παρευρίσκονται στη Συνέλευση, 
εκτός εάν το επιθυµούν και µπορούν να ψηφίσουν χρησιµοποιώντας τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' 
Αντιπροσώπου. Τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου αναφέρουν το Απορροφώµενο Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο του οποίου κατέχετε Μερίδια. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα Μερίδια που κατέχετε 
(συµπεριλαµβανοµένων των συγκεκριµένων κατηγοριών µεριδίων) επικοινωνήστε µε την Οµάδα 
Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1. 

Κάθε Έκτακτη Απόφαση, για να εγκριθεί, απαιτείται πλειοψηφία «υπέρ» τουλάχιστον του 75% του συνολικού 
αριθµού ψήφων, γι' αυτό είναι σηµαντικό να ασκείτε το δικαίωµα ψήφου που διαθέτετε. 

Πριν λάβετε την απόφασή σας, προτείνουµε να διαβάσετε τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Εγκυκλίου 
και ιδιαίτερα το Παράρτηµα 1, καθώς περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ των 
Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και σχετικά 
µε τον τρόπο που θα σας επηρεάσουν οι συγχωνεύσεις, ανάλογα µε το σε ποια Απορροφώµενα Αµοιβαία 
Κεφάλαια έχετε επενδύσει τη δεδοµένη στιγµή. 

 
Περαιτέρω	πληροφορίες	στο	παρόν	έγγραφο	
Λεπτοµέρειες των διαφόρων συναινέσεων για τις συγχωνεύσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα 3. Η 
διαδικασία για τις Συνελεύσεις παρατίθεται στο Παράρτηµα 4. 

Οι Έκτακτες Αποφάσεις που θα επιτρέψουν την πρόοδο των συγχωνεύσεων παρατίθενται σε κάθε 
Πρόσκληση σε Συνέλευση των Μεριδιούχων στο Παράρτηµα 5. Εάν εγκριθούν, οι συγχωνεύσεις θα 
πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και θα είναι δεσµευτικές για όλους τους µεριδιούχους 
των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος (ανεξάρτητα από το αν 
ψήφισαν ή όχι ή αν ψήφισαν υπέρ ή κατά). 

Περαιτέρω λεπτοµέρειες για το αποτέλεσµα των Συνελεύσεων θα είναι διαθέσιµες από το Σάββατο, 10 
Φεβρουαρίου 2018 στη διαδικτυακή µας τοποθεσία www.mandg.com ή µπορούν να ληφθούν κατόπιν 
επικοινωνίας µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη 
σελίδα 1. 



6 
	

Συνιστούµε να ψηφίσετε υπέρ των συγχωνεύσεων που σας αφορούν, καθώς πιστεύουµε ότι οι 
Συγχωνεύσεις είναι προς το βέλτιστο συµφέρον σας. Επίσης, περιλαµβάνεται για δική σας χρήση ένα 
Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου για κάθε Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο που έχετε στην κατοχή 
σας επί του παρόντος. 

Συμπληρώστε	τα	Έντυπα	Ψηφοφορίας	δι'	Αντιπροσώπου	που	εσωκλείονται	και	ταχυδρομήστε	τα	στη	διεύθυνση	
The	 M&G	 Group,	 c/o	 The	 Independent	 Scrutineer,	 Electoral	 Reform	 Services,	 Box	 6352,	 London	 N1	 1BR	
(χρησιμοποιήστε	 τον	 φάκελο	 με	 πληρωμένο	 τέλος	 που	 σας	 έχει	 σταλεί)	 ή	 στη	 διεύθυνση	 The	M&G	 Group	 c/o	
Electoral	Reform	Services,	The	Election	Centre,	33	Clarendon	Road,	London	N8	0NW,	United	Kingdom,	το	αργότερο	
έως	τις	10:45	π.μ.	Ώρα	Γκρίνουιτς/11:45	Ώρα	Κεντρικής	Ευρώπης,	την	Τετάρτη,	7	Φεβρουαρίου	2018.	
	
Σύγκριση	των	Απορροφώμενων	Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	και	των	Απορροφώντων	Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	
Όπως εξηγείται παραπάνω, τα αµοιβαία κεφάλαια M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Income 
Allocation Fund και M&G (Lux) Conservative Allocation Fund θα τεθούν σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018 και η διαχείρισή τους θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε το αντίστοιχο Απορροφώµενο 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο και όταν θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος η διαχείριση του 
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε το αντίστοιχο 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

Ωστόσο, αν και τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια είναι Εταιρείες Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Η.Β. και υπόκεινται στους κανονισµούς της Αρχής Χρηµατοπιστωτικής 
Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority - FCA), τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια είναι επιµέρους 
αµοιβαία κεφάλαια µιας SICAV που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και υπόκεινται στους 
κανονισµούς και την εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier - «CSSF»). Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν ορισµένες ελάσσονες διαφορές ως 
αποτέλεσµα της ελαφρώς διαφορετικής διάρθρωσης των αµοιβαίων κεφαλαίων και των διαφορετικών 
ρυθµιστικών αρχών. Οι διαφορές αυτές παρατίθενται στην παρούσα Εγκύκλιο. Επίσης, θα υπάρχουν 
ελάσσονες διαφορές µεταξύ των επενδυτικών στόχων και των επενδυτικών πολιτικών των Απορροφώµενων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των αντίστοιχων Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Οι επενδυτικοί στόχοι 
ορισµένων Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα περιλαµβάνουν επίσης συγκεκριµένους στόχους 
απόδοσης. Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 1 για αναλυτικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου ενός συγκριτικού 
πίνακα των κύριων χαρακτηριστικών των Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και των Εταιρειών 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. 

Επιπλέον, τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια θα λειτουργούν βάσει µιας διαφορετικής πολιτικής 
καθορισµού τιµών. Τόσο τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια όσο και τα Απορροφώντα Αµοιβαία 
Κεφάλαια έχουν ενιαία τιµή διάθεσης και εξαγοράς. Ωστόσο, τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια θα 
λειτουργούν εν µέρει βάσει ενός µηχανισµού διακύµανσης ενιαίας τιµής, ενώ τα Απορροφώµενα Αµοιβαία 
Κεφάλαια λειτουργούν εξολοκλήρου βάσει ενός µηχανισµού διακύµανσης ενιαίας τιµής. Ανατρέξτε στο 
Παράρτηµα 1 Μέρος 2 για αναλυτικά στοιχεία. 
Επιβαρύνσεις	
Η Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης για τα Νέα Μερίδιά σας θα είναι ίδια µε εκείνη των Υφιστάµενων Μεριδίων 
σας. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι ο φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του Λουξεµβούργου ύψους 0,05% 
ετησίως (ή 0,01% ετησίως για θεσµικούς επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τη 
νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Λουξεµβούργου) για κεφάλαια υπό διαχείριση θα έχει ως αποτέλεσµα 
το στοιχείο τρεχουσών επιβαρύνσεων των Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων να είναι αντιστοίχως 
υψηλότερο από εκείνο του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου – ανατρέξτε στο Παράρτηµα 1 και στο 
Παράρτηµα 6 για περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ως θεσµικός επενδυτής, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε µαζί 
µας το συντοµότερο δυνατό για να συµπληρώσετε την κατάλληλη δήλωση, η οποία θα σας επιτρέψει να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην κατηγορία µεριδίων Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε φορολογικό 
συντελεστή 0,01%. Εφόσον εγκριθούν οι συγχωνεύσεις, µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και κατόπιν 
της παραλαβής της δήλωσής σας, θα δικαιούστε να υποβάλετε εντολές για να µεταφέρετε την επένδυσή σας 
στην κατηγορία µεριδίων µε φορολογικό συντελεστή 0,01% στο αµοιβαίο κεφάλαιο που θα κατέχετε. 

Για	αναλυτικά	συγκριτικά	στοιχεία	των	κύριων	χαρακτηριστικών	των	Απορροφώμενων	Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	και	
των	αντίστοιχων	Απορροφώντων	Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	τους,	ανατρέξτε	στο	Παράρτημα	1.	
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Λεπτομέρειες	για	τις	Συγχωνεύσεις	
Εάν οι συγχωνεύσεις εγκριθούν, οι µεριδιούχοι θα λάβουν Νέα Μερίδια στα Απορροφώντα Αµοιβαία 
Κεφάλαια ίδιας κατηγορίας και ίδιου τύπου µε τα Υφιστάµενα Μερίδια στα Απορροφώµενα Αµοιβαία 
Κεφάλαια µε αντάλλαγµα τη µεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού των Απορροφώµενων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια βάσει των όρων που παρατίθενται στο Πρόγραµµα, στο 
Παράρτηµα 2. Τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια θα κλείσουν για νέες επενδύσεις από τις 11:30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης, την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018. 

Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 6 για λεπτοµερή σύγκριση των κατηγοριών των µεριδίων. 
 
Δεν θα καταβάλετε αρχική προµήθεια για Νέα Μερίδια που λαµβάνετε ως αποτέλεσµα του Προγράµµατος. 
Επίσης, σηµειώστε ότι δεν θα έχετε δικαίωµα ακύρωσης όσον αφορά τα Νέα Μερίδια που εκδόθηκαν για 
εσάς στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Προκειµένου να διευκολυνθεί η συγχώνευση, η διαπραγµάτευση των 
Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα ανασταλεί τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου και ως εκ τούτου οι 
Μεριδιούχοι που λαµβάνουν Νέα Μερίδια ως αντάλλαγµα για τα Υφιστάµενα Μερίδιά τους θα µπορούν να 
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ως µεριδιούχοι στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια από την Τρίτη, 20 
Μαρτίου (τη δεύτερη Εργάσιµη Ηµέρα µετά τη Συγχώνευση) και σύµφωνα µε τα συµπληρώµατα στο 
Ενηµερωτικό Δελτίο των Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Οι οδηγίες διαπραγµάτευσης που θα 
ληφθούν σχετικά µε τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια την πρώτη Εργάσιµη Ηµέρα µετά τη συγχώνευση 
θα εφαρµοστούν στο σηµείο αποτίµησης τη δεύτερη Εργάσιµη Ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, τα Υφιστάµενα Μερίδια στα Απορροφώµενα Αµοιβαία 
Κεφάλαια θα θεωρείται ότι έχουν ακυρωθεί και θα σταµατήσουν να έχουν οποιαδήποτε αξία. Στη συνέχεια, 
τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια θα λυθούν εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις τους. 

Προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία συγχώνευσης, θα υπάρξει µια πρόσθετη ενδιάµεση λογιστική 
ηµεροµηνία η οποία θα λήξει την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος για τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια. Η 
τελική λογιστική περίοδος για τη µηνιαία διανοµή Μεριδίων Εισοδήµατος στο M&G Income Allocation Fund 
θα αρχίσει την Πέµπτη, 1 Μαρτίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018. Το εισόδηµα που 
συσσωρεύεται σε Υφιστάµενα Μερίδια θα κατανεµηθεί ως εξής: 
• Για Μερίδια Σώρευσης, οποιοδήποτε εισόδηµα διαθέσιµο για κατανοµή από το τέλος της προηγούµενης 

λογιστικής περιόδου µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος θα κατανεµηθεί στα εν λόγω Υφιστάµενα 
Μερίδια και θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό του αριθµού Νέων Μεριδίων προς έκδοση σε αυτά τα 
Μερίδια σύµφωνα µε το Πρόγραµµα. 

• Για Μερίδια Εισοδήµατος, οποιοδήποτε εισόδηµα διαθέσιµο για διανοµή από το τέλος της προηγούµενης 
λογιστικής περιόδου µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος θα διανεµηθεί στους µεριδιούχους σύµφωνα 
µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα. 

 

Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Λογιστική	ημερομηνία	λήξης	 Τελική	ημερομηνία	διανομής	
M&G Prudent Allocation Fund Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018 
M&G Income Allocation Fund Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 
M&G Dynamic Allocation Fund Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 
M&G European Inflation Linked Corporate Bond 
Fund 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 

Όλοι οι επενδυτές που αυτήν τη στιγµή κατέχουν τα Υφιστάµενα Μερίδιά τους µέσω της υπηρεσίας M&G 
Securities International Nominee Service, µετά τις συγχωνεύσεις, θα κατέχουν τα Νέα τους Μερίδια 
απευθείας στο Μητρώο των σχετικών Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Βάσει των τρεχουσών 
διευθετήσεων µέσω της υπηρεσίας, ο νόµιµος τίτλος για τα Υφιστάµενα Μερίδια βρίσκεται στην κατοχή της 
M&G International Investment Nominees Limited (Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος) ως εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπος για τους επενδυτές, ενώ δικαιούχοι θεωρούνται οι υποκείµενοι επενδυτές και στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης, ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος θα µεταβιβάσει την κατοχή των µεριδίων του 
στους επενδυτές. 

Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τις συγχωνεύσεις περιέχονται στα Προγράµµατα που παρατίθενται στο 
Παράρτηµα 2. 
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Έξοδα	Συγχώνευσης	
Η M&G θα αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται µε την διεκπεραίωση των συγχωνεύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φόρων που µπορεί να προκύψουν κατά τη µεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια. 

Σημειώστε	ότι	η	M&G	δεν	θα	είναι,	ωστόσο,	υπεύθυνη,	ούτε	θα	καταβάλει	οποιαδήποτε	προσωπική	φορολογική	
υποχρέωση	του	επενδυτή	η	οποία	προκύπτει	από	τις	συγχωνεύσεις.	

	
Φορολογία	
Οι	 φορολογικές	 συνέπειες	 των	 συγχωνεύσεων	 θα	 ποικίλλουν	 ανάλογα	 με	 το	 νόμο	 και	 τους	 κανονισμούς	 της	
χώρας	διαμονής,	 ιθαγένειας	ή	κατοικίας	σας.	Ειδικότερα,	για	τους	μεριδιούχους	σε	ορισμένες	δικαιοδοσίες,	μια	
συγχώνευση	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ότι	 αφορά	 τη	 διάθεση	 των	 Υφιστάμενων	Μεριδίων	 τους	 βάσει	 του	 εθνικού	
νόμου,	 οδηγώντας	 δυνητικά	 σε	 φορολογική	 υποχρέωση.	 Εάν	 έχετε	 οποιαδήποτε	 αμφιβολία	 σχετικά	 με	 τη	
πιθανότητα	φορολογικής	σας	υποχρέωσης,	θα	πρέπει	να	συμβουλευτείτε	έναν	φοροτεχνικό	σύμβουλο.	

Κατά την έκδοση Νέων Μεριδίων δεν επιβάλλεται στους µεριδιούχους κανένα τέλος χαρτοσήµου ή φόρος 
µεταβίβασης του Λουξεµβούργου. 

Μετά τη συγχώνευση θα κατέχετε Νέα Μερίδια στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια τα οποία ως 
επιµέρους αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ µε έδρα το Λουξεµβούργο υπόκεινται στους κανονισµούς του 
Λουξεµβούργου οι οποίοι εφαρµόζουν Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών (Automatic Exchange of 
Information - «AEOI»). 

Μολονότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την επένδυσή σας στα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια, τις 
οποίες κατέχουµε ήδη, θα χρησιµοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό από τα Απορροφώντα Αµοιβαία 
Κεφάλαια προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις Αυτόµατης Ανταλλαγής Πληροφοριών, ενδέχεται να 
σας ζητήσουµε να παρέχετε ορισµένα πρόσθετα έγγραφα τεκµηρίωσης. 

Όπως ακριβώς ενδεχοµένως να µας ζητηθεί να αναφέρουµε πληροφορίες που αφορούν το λογαριασµό σας 
στο HMRC, τη φορολογική αρχή του Η.Β., οµοίως εάν είστε φορολογικός κάτοικος σε δηλούσα δικαιοδοσία, 
ενδεχοµένως να πρέπει να αναφέρουµε αυτές τις πληροφορίες στις φορολογικές αρχές του Λουξεµβούργου, 
οι οποίες µε τη σειρά τους θα τις κοινοποιήσουν σε άλλες φορολογικές αρχές βάσει διεθνών συµφωνιών για 
ανταλλαγή πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών. 

 

Διαχείριση	της	επένδυσής	σας	στην	M&G	

1. Διαπραγμάτευση	Μεριδίων		

Πριν	από	τις	Συγχωνεύσεις	
Εάν δεν επιθυµείτε να συµµετάσχετε στις συγχωνεύσεις που σας αφορούν, µπορείτε να πουλήσετε τα 
Υφιστάµενα Μερίδιά σας στα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια έως τις 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018. Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση για την πώληση των Υφιστάµενων Μεριδίων 
σας. 

Επίσης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε δωρεάν µετατροπή σε άλλο αµοιβαίο κεφάλαιο που περιλαµβάνεται 
στο φάσµα αµοιβαίων κεφαλαίων της M&G, λεπτοµέρειες του οποίου µπορείτε να λάβετε στη διαδικτυακή 
µας τοποθεσία www.mandg.com 

Όλα τα αιτήµατα για αγορά ή πώληση Υφιστάµενων Μεριδίων στα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια τα 
οποία θα ληφθούν έως την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018, στις 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θα 
διεκπεραιωθούν βάσει των τυπικών µας διαδικασιών. Ωστόσο, τα αιτήµατα που θα ληφθούν µετά την εν 
λόγω χρονική στιγµή δεν θα εκτελεστούν. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Μετά τις Συγχωνεύσεις» για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συναλλαγές σε Νέα Μερίδια στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια. 

Οι διαδικασίες για αγορά, πώληση και µετατροπή Μεριδίων παρατίθενται στα Ενηµερωτικά Δελτία των 
Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία είναι διαθέσιµα στη διαδικτυακή µας τοποθεσία 
www.mandg.com ή µπορείτε να τα λάβετε επικοινωνώντας µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1. 

Στην απίθανη περίπτωση που η διαδικασία συγχώνευσης καθυστερήσει για οποιοδήποτε από τα 
Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια, ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD) διατηρεί το δικαίωµα 
(βάσει της συµφωνίας του Θεµατοφύλακα και ενηµερώνοντας την Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας - 
FCA) να αναστείλει τη διαπραγµάτευση των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που επηρεάζονται. 
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Καθήκον του Εξουσιοδοτηµένου Εταιρικού Διευθυντή (ACD) είναι να διασφαλίσει τη σωστή αποτίµηση των 
Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων για τον σκοπό της διαπραγµάτευσης και για αυτό δεν θα ξεκινήσει εκ 
νέου τη διαπραγµάτευση έως ότου υπάρξει ικανοποιητική κατάληξη. 

 
Μετά	τις	Συγχωνεύσεις	
Εφόσον εγκριθούν, οι συγχωνεύσεις θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και θα είναι 
δεσµευτικές για όλους τους µεριδιούχους των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατά την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Ισχύος (ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν ή όχι ή αν ψήφισαν υπέρ ή κατά). Οι συναλλαγές σε Νέα 
Μερίδια αναµένεται να αρχίσουν στις 08:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, η οποία 
είναι η δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος των συγχωνεύσεων. Θα σας 
ειδοποιήσουµε για τον αριθµό και την κατηγορία Νέων Μεριδίων που έχουν εκδοθεί για εσάς την πρώτη 
Εργάσιµη Ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. Μπορείτε να µας στείλετε οδηγίες για τη 
διαπραγµάτευση των Νέων Μεριδίων σας πριν λάβετε ειδοποίηση που να επιβεβαιώνει την κατανοµή Νέων 
Μεριδίων σε εσάς, ωστόσο, τυχόν οδηγίες για τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια που θα ληφθούν τη 
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 ή πριν από αυτή την ηµεροµηνία θα εφαρµόζονται στο σηµείο αποτίµησης την 
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018. 
Τυχόν εγγραφές στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια θα πρέπει να παραπέµπουν στους Κωδικούς ISIN 
των Νέων Μεριδίων που παρέχονται στο Παράρτηµα 6 και θα πρέπει να καταβάλλονται στους αντίστοιχους 
τραπεζικούς λογαριασµούς εγγραφής των Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Λεπτοµέρειες σχετικά µε 
αυτούς τους λογαριασµούς µπορείτε να βρείτε στο Παράρτηµα 2. 
Οι διαδικασίες για αγορά και πώληση Νέων Μεριδίων στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια είναι κατά τα 
λοιπά ίδιες µε εκείνες για τα Υφιστάµενα Μερίδιά σας στα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια. 
Επίσης, θα µπορείτε να κάνετε µετατροπές από και προς κατηγορίες µεριδίων εντός του φάσµατος 
αµοιβαίων κεφαλαίων της M&G SICAV οι οποίες εκφράζονται στο ίδιο νόµισµα και η διαδικασία µετατροπής 
θα παραµείνει αµετάβλητη σε σχέση µε εκείνη που εφαρµόζεται για τα Υφιστάµενα Μερίδια. Μπορείτε να 
βρείτε λεπτοµέρειες στα συµπληρώµατα στο Ενηµερωτικό Δελτίο των Απορροφώντων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων. 

 
2. Εντολές	διακανονισμού	
Τυχόν εντολές που έχετε δώσει σε σχέση µε εξαγορές και διανοµές για τα Υφιστάµενα Μερίδιά σας θα 
ισχύσουν αυτόµατα στα Νέα Μερίδια που θα εκδοθούν για εσάς µετά τις συγχωνεύσεις. Εάν δεν θέλετε να 
εκτελεστούν οι εν λόγω εντολές, ενηµερώστε µας σχετικά. Μπορείτε, φυσικά, να τις αλλάξετε ανά πάσα 
στιγµή. 

 
3. Αριθμοί	Λογαριασμών	της	M&G	
Ο(Οι) Αριθµός(οί) Λογαριασµού(ών) της M&G δεν θα αλλάξουν. Θα πρέπει να αναφέρετε τον εν λόγω αριθµό 
όταν επικοινωνείτε µε την M&G. 

 

Ενέργεια	που	θα	πρέπει	να	πραγματοποιηθεί	
Θεωρούµε ότι οι προτεινόµενες συγχωνεύσεις είναι προς το βέλτιστο συµφέρον των µεριδιούχων, καθώς θα 
διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές στα τέσσερα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια έχουν συνεχή πρόσβαση 
στις επενδυτικές στρατηγικές αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις των ΟΣΕΚΑ και συνιστούµε να ψηφίσετε υπέρ των συγχωνεύσεων που σας αφορούν. 

Συμπληρώστε	τα	Έντυπα	Ψηφοφορίας	δι'	Αντιπροσώπου	που	εσωκλείονται	και	ταχυδρομήστε	τα	στη	διεύθυνση	
The	 M&G	 Group,	 c/o	 The	 Independent	 Scrutineer,	 Electoral	 Reform	 Services,	 Box	 6352,	 London	 N1	 1BR	
(χρησιμοποιήστε	 τον	 φάκελο	 με	 πληρωμένο	 τέλος	 που	 σας	 έχει	 σταλεί)	 ή	 στη	 διεύθυνση	 The	M&G	 Group	 c/o	
Electoral	Reform	Services,	The	Election	Centre,	33	Clarendon	Road,	London	N8	0NW,	United	Kingdom,	το	αργότερο	
έως	τις	10:45	π.μ.	Ώρα	Γκρίνουιτς/11:45	Ώρα	Κεντρικής	Ευρώπης,	την	Τετάρτη,	7	Φεβρουαρίου	2018.	
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Περαιτέρω	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	Συγχωνεύσεις	
Τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται για επιθεώρηση στα γραφεία της έδρας της M&G, εργάσιµες ώρες, 
οποιαδήποτε Εργάσιµη Ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας Εγκυκλίου έως και της 
Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας των Συνελεύσεων ή έως και της 
ηµεροµηνίας οποιασδήποτε αναβληθείσας Συνέλευσης: 
• τα Καταστατικά Έγγραφα έκαστου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Απορροφώντος Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου· 
• τα Ενηµερωτικά Δελτία έκαστου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Απορροφώντος Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου· 
• το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) που αφορά τα Απορροφώντα Αµοιβαία 

Κεφάλαια, 
• την πιο πρόσφατη ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεση των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων· 
• τους κύριους σχετικούς Κανονισµούς της Αρχής Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας (FCA) και τους 

Κανονισµούς της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (CSSF). 
Εναλλακτικά, τα έγγραφα όπως καταρτίστηκαν από την M&G για τον σκοπό των συγχωνεύσεων µπορούν να 
ληφθούν, χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν επικοινωνίας µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιµοποιώντας 
τα στοιχεία που παρέχονται στην πρώτη σελίδα. 

Επιπλέον, µετά τις συγχωνεύσεις, η Έκθεση του Θεµατοφύλακα θα είναι διαθέσιµη κατόπιν αιτήµατος και 
µετά από επικοινωνία µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

 
Περαιτέρω	πληροφορίες	
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε λειτουργικά θέµατα, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε 
την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών µέσω email στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή τηλεφωνικά στον 
αριθµό +352 2605 9944. Είµαστε ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή. Για την ασφάλειά σας και για να βελτιώσουµε την ποιότητα της υπηρεσίας µας οι 
τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται. Για τυχόν άλλες διευκρινίσεις, 
επικοινωνήστε µε τον σύµβουλό σας στην M&G. 

Ευχαριστούµε για την αφοσίωσή σας στην M&G. 
 

 
Με εκτίµηση 
Μέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου	
εκ µέρους και για λογαριασµό της M&G Securities Limited 
(ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των Απορροφώµενων και των 
Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
Όπως εξηγείται στη σελίδα 3 της παρούσας Εγκυκλίου, τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια 
διαρθρώνονται είτε ως µεµονωµένες Εταιρείες Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου («OEIC») που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας στο Ηνωµένο Βασίλειο είτε ως επιµέρους αµοιβαία κεφάλαια που ανήκουν σε OEIC 
ευρείας κάλυψης (umbrella) και υπόκεινται σε έλεγχο από την Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας 
(Financial Conduct Authority - FCA). Τα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια διαρθρώνονται ως επιµέρους 
αµοιβαία κεφάλαια µιας ανώνυµης εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί 
τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV») η οποία υπόκειται σε έλεγχο 
από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) και ως εκ τούτου τα Απορροφώντα 
Αµοιβαία Κεφάλαια έχουν ορισµένες ελάσσονες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιό τους. 
• Παραθέτουµε τις βασικές διαφορές µεταξύ των Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου (OEIC) και των 

Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) στον παρακάτω πίνακα. 
• Παρακάτω στο Παράρτηµα 1 ακολουθεί µια αναλυτική σύγκριση των βασικών διαφορών µεταξύ κάθε 

Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του αντίστοιχου Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
Μέρος 1 – Διαφορές µεταξύ Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου (OEIC) 
και Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) 

 

Νομική	δομή	και	κανονισμός	
	 OEIC	 SICAV	
Ορισμός	 Εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου (με έδρα 

στο Η.Β.) 
Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(Société d’investissement à capital variable) 
(µε έδρα στο Λουξεµβούργο) 

Ιστορικό	 Η δομή αυτή χρησιμοποιείται συχνά στο Η.Β., 
παρόμοιες δομές υπάρχουν επίσης και σε άλλες 
περιοχές 
Η νομική δομή της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στο Η.Β. το 1997 ως μια 
ευέλικτη εναλλακτική των εταιρειών 
επενδύσεων (unit trusts) 

Χρησιμοποιείται συνήθως στη Δυτική Ευρώπη 
καθώς και σε άλλες περιοχές 
Η νομική δομή της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο το 1983 

Νομική	δομή	/	ΟΣΕΚΑ	 Μια Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 
μπορεί να δημιουργηθεί ως εταιρεία ευρείας 
κάλυψης με έναν αριθμό επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων ή ως μεμονωμένο αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Το M&G Dynamic Allocation Fund 
είναι ένα μεμονωμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το 
M&G European Inflation Linked Corporate 
Bond Fund είναι επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
της M&G Investment Funds (9). Το M&G 
Income Allocation Fund είναι επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment 
Funds(14) και το M&G Income Allocation 
Fund είναι επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της 
M&G Investment Funds (14) 
Μπορεί να εκδώσει ένα φάσμα διαφορετικών 
τύπων κατηγοριών μεριδίων τα οποία ενδέχεται 
να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δομή των 
αμοιβών, τις διανομές και το νόμισμα, 
συμπεριλαμβανομένων μεριδίων με ή χωρίς 
αντιστάθμιση νομίσματος 
Μπορεί να δημιουργηθεί ως ΟΣΕΚΑ 
(Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε 
Κινητές Αξίες) ή ως εταιρεία λιανικής που δεν 
είναι ΟΣΕΚΑ 

Μια SICAV μπορεί να συσταθεί ως εταιρεία 
ευρείας κάλυψης με έναν αριθμό επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων ή ως μεμονωμένο 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Όλα τα Απορροφώντα 
Αμοιβαία Κεφάλαια είναι επιμέρους αμοιβαία 
κεφάλαια μιας SICAV ευρείας κάλυψης 
(umbrella), της M&G (Lux) Investment Funds 
1 
Μπορεί να εκδώσει ένα φάσμα διαφορετικών 
τύπων κατηγοριών μεριδίων τα οποία ενδέχεται 
να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δομή των 
αμοιβών, τις διανομές και το νόμισμα, 
συμπεριλαμβανομένων μεριδίων με ή χωρίς 
αντιστάθμιση νομίσματος 
Μπορεί να δημιουργηθεί ως ΟΣΕΚΑ 
(Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε 
Κινητές Αξίες) ή ως εταιρεία λιανικής που δεν 
είναι ΟΣΕΚΑ 
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Ρυθμιστική	αρχή	 Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας 
(Financial Conduct Authority - FCA), στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού 
Τομέα (Commission de Surveillance du 
Secteur Financier - CSSF), στο Λουξεμβούργο 

Τοπικό	
ρυθμιστικό	
πλαίσιο	

Το Εγχειρίδιο της FCA, ειδικότερα, το 
εγχειρίδιο περί των οργανισµών συλλογικών 
επενδύσεων (Collective Investment Schemes 
- «COLL») 

Ο Νόµος της 17ης Δεκεµβρίου 2010 περί 
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, όπως 
τροποποιήθηκε (ο «Νόµος του 2010») 

Εταιρική	διακυβέρνηση	 Ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 
(ACD) είναι υπεύθυνος για την καθημερινή 
λειτουργία της OEIC 

Μια SICAV διαθέτει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο μπορεί να αναθέσει την ευθύνη της 
διαχείρισης σε μια εταιρεία διαχείρισης 

Ρόλος	του	Θεματοφύλακα	 Ο Θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για τη 
φύλαξη των κεφαλαίων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου 
Ο Θεματοφύλακας είναι επίσης υπεύθυνος για 
την επίβλεψη του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού 
Διευθυντή (ACD) προκειμένου να διασφαλιστεί 
η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών 
Ο Θεματοφύλακας και ο Εξουσιοδοτημένος 
Εταιρικός Διευθυντής πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητοι 

Ένας Θεματοφύλακας (με έδρα το 
Λουξεμβούργο) είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και τη διασφάλιση της προστασίας 
των συμφερόντων των επενδυτών 
Ο Θεματοφύλακας είναι επίσης υπεύθυνος για 
την επίβλεψη της επένδυσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων 
των επενδυτών 
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Νομική	δομή	και	κανονισμός	
	 OEIC	 SICAV	
Διαχωρισμός	
υποχρεώσεων	μεταξύ	
επιμέρους	αμοιβαίων	
κεφαλαίων	

Η νομοθεσία που επιτρέπει το διαχωρισμό των 
υποχρεώσεων μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων σε μια OEIC ευρείας κάλυψης 
υπόκειται στη νομοθεσία του Η.Β. 
Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία ενεργητικού σε 
κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
περιχαρακώνονται από άλλα στοιχεία 
ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη σειρά 

Ο διαχωρισμός υποχρεώσεων μεταξύ των 
επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων προβλέπεται 
από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου 
Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία ενεργητικού σε 
κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
περιχαρακώνονται από άλλα στοιχεία 
ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη σειρά 

Πρότυπα	
Χρηματοοικονομικής	
Αναφοράς	και	
Λογιστικής	

Ακολουθεί τη γενικώς αποδεκτή λογιστική 
πρακτική του Η.Β. («UK GAAP»), τη Δήλωση 
Συνιστώµενης Πρακτικής του Investment 
Association («IA SORP») και το εγχειρίδιο 
περί των οργανισµών συλλογικών 
επενδύσεων (COLL) 

Ακολουθεί τη γενικώς αποδεκτή λογιστική 
πρακτική του Λουξεµβούργου («Lux GAAP») 
και τον Νόµο του 2010 

Φορολογία	αμοιβαίου	κεφαλαίου	
	 OEIC	 SICAV	
Επίπεδο	αμοιβαίου	
κεφαλαίου	

Η OEIC υπόκειται κατ' αρχήν στην εταιρική 
φορολογία του Η.Β. σε ποσοστό 20% επί του 
εισοδήματος από επενδύσεις 
Το εισόδημα από τόκους και το εισόδημα από 
περιουσιακά στοιχεία είναι φορολογήσιμα. 
Ωστόσο, οι δαπάνες εκπίπτουν, με αποτέλεσμα 
ο πραγματικός φόρος συχνά να μηδενίζεται 
Τα μερίσματα που λαμβάνονται από ένα 
αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι φορολογήσιμα 
Τα κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται 
από το αμοιβαίο κεφάλαιο απαλλάσσονται από 
φόρο 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται µε 
φόρους – όλοι οι φόροι προκύπτουν στο 
επίπεδο του επενδυτή 

Επίπεδο	Επένδυσης	 Τα αμοιβαία κεφάλαια μιας OEIC μπορεί να 
επιβαρυνθούν με φόρο επί ξένου εισοδήματος 
και κερδών, ο οποίος χρεώνεται στη χώρα στην 
οποία φυλάσσονται οι επενδύσεις 
Λόγω του ευρέος φάσματος συνθηκών περί 
φορολόγησης που ισχύουν στο Η.Β., ο φόρος 
επί επενδύσεων συχνά μειώνεται 

Τα αμοιβαία κεφάλαια μιας SICAV μπορεί να 
επιβαρυνθούν με φόρο επί ξένου εισοδήματος 
και κερδών, ο οποίος χρεώνεται στη χώρα στην 
οποία φυλάσσονται οι επενδύσεις 
Τα αμοιβαία κεφάλαια των SICAV 
επωφελούνται από ορισμένες συνθήκες περί 
φορολόγησης οι οποίες είναι δυνατό να 
μειώσουν τον επιβαλλόμενο φόρο 

Άλλοι	φόροι	αμοιβαίων	
κεφαλαίων	

Κανένας Φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) ύψους 
0,05% ετησίως για επενδυτές λιανικής και 
0,01% για Θεσµικούς Επενδυτές, βάσει της 
καθαρής αξίας ενεργητικού του αµοιβαίου 
κεφαλαίου 

Φορολογία	επενδυτή	
	 OEIC	 SICAV	
Εισόδημα	και	κεφαλαιακά	
κέρδη	

Οι περισσότεροι επενδυτές φορολογούνται 
μόνο επί των πραγματικών διανομών που 
λαμβάνουν ή επί των θεωρητικών αποδόσεων 
των επενδύσεων από αμοιβαία κεφάλαια που 
τους αποδίδονται 

Οι περισσότεροι επενδυτές φορολογούνται 
μόνο επί των πραγματικών διανομών που 
λαμβάνουν ή επί των θεωρητικών αποδόσεων 
των επενδύσεων από αμοιβαία κεφάλαια που 
τους αποδίδονται 

Φόρος	
παρακράτησης	επί	
διανομών	

Δεν επιβάλλεται φόρος παρακράτησης επί 
διανομών από OEIC (εκτός από τις διανομές 
εισοδηματικών περιουσιακών στοιχείων από 
ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο τύπου «Property 
Authorised Investment Fund») 

Δεν επιβάλλεται φόρος παρακράτησης επί 
διανομών από SICAV 

Ανάλογα µε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και τη στρατηγική του αµοιβαίου κεφαλαίου, ενδεχοµένως να 
υπάρξουν ορισµένες διαφορές στην απόδοση µετά φόρου µεταξύ µιας δοµής OEIC και µιας δοµής SICAV 
λόγω διαφορετικής πρόσβασης σε συνθήκες διπλής φορολόγησης. 
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Μέρος	 2	 –	 Διαφορές	 μεταξύ	 έκαστου	 Απορροφώμενου	 Αμοιβαίου	 Κεφαλαίου	 και	 του	
Αντίστοιχου	Απορροφώντος	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	

1. M&G	Dynamic	Allocation	Fund	και	M&G	(Lux)	Dynamic	Allocation	Fund	
Το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund είναι ένα επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο που 
δηµιουργήθηκε πρόσφατα από την M&G (Lux) Investment Funds 1, µια SICAV που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018. 

Για περαιτέρω λεπτοµέρειες για κάθε Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο, δείτε επίσης το εσωκλειόµενο 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). Σηµειώστε ότι κάθε KIID είναι 
αντιπροσωπευτικό KIID µιας κατηγορίας µεριδίων. Για την πλήρη σειρά των KIID των Απορροφώντων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων µας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή µας τοποθεσία 
www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation 

 
1.1. Χαρακτηριστικά	προϊόντος	

	

Χαρακτηριστικά	προϊόντος	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Όνομα	 M&G	Dynamic	Allocation	Fund2	 M&G	(Lux)	Dynamic	Allocation	Fund3	
Έδρα Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο 
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ, εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου 

(OEIC) με μεταβλητό κεφάλαιο 
ΟΣΕΚΑ, επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο µιας 
Εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού 
κεφαλαίου (SICAV) 

Εταιρική διακυβέρνηση Η M&G Securities Limited ως 
Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της M&G SICAV που 
αναθέτει μέρος της ευθύνης της διαχείρισης 
στην: 
M&G Securities Limited ως Εταιρεία 
Διαχείρισης 

Μεθοδολογία καθορισμού 
τιμών4

 

Πλήρης διακύμανση ενιαίας τιμής Μερική διακύμανση ενιαίας τιμής 

Νόμισμα Βάσης Ευρώ Ευρώ 
Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου-
Απόδοσης ως τις  
31 Οκτωβρίου 20175

 

Κατηγορία 4 Κατηγορία 4 

Ετήσιες ημερομηνίες 
λογιστικής χρήσης 

31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 

Προθεσμία έκδοσης ετήσιων 
και εξαμηνιαίων εκθέσεων: 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Συχνότητα διανομής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου6

 

Τριμηνιαίως 

Ημερομηνίες διανομής 
εισοδήματος 

Στις 31 Ιουλίου ή νωρίτερα (Τελική),  
31 Οκτωβρίου (Ενδιάμεση), 31 Ιανουαρίου 
(Ενδιάμεση), 30 Απριλίου (Ενδιάμεση) 

Εντός 2 μηνών από το τέλος της σχετικής 
περιόδου διανομής 

Αγορά και Πώληση Μεριδίων Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με αναφορά του κωδικού ISIN 
για τα νέα μερίδια του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τις εγγραφές να καταβάλλονται 
στο λογαριασμό διακανονισμού της M&G SICAV 

Σημείο Αποτίμησης 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Τελευταία Διαπραγμάτευση 11:30 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Μέγεθος αμοιβαίων 
κεφαλαίων στις  
31 Σεπτεμβρίου 2017 

6.356,63 εκατ. € Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό της Συγχώνευσης 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 

Προηγούμενες αποδόσεις Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν 
γνώμονα για τις μελλοντικές. 
M&G Dynamic Allocation Fund (Κατηγορία A 
Euro) Ετήσια Απόδοση (%) 
2012   2013   2014   2015   2016 
9,5 6,5 9,8 2,0 8,8 

Η σωρευτική απόδοση τα τελευταία 5 χρόνια 
είναι 43,6% 
(στις 31 Σεπτεμβρίου 2017) 

Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό των Συγχωνεύσεων 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 
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2 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το αµοιβαίο κεφάλαιο 
M&G Dynamic Allocation Fund. 

3 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G 
(Lux) Dynamic Allocation Fund. 

4 Κατά την πλήρη διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται είτε κατά τη δημιουργία είτε κατά την ακύρωση, ανάλογα με τις καθαρές ροές προς ή από 
το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθημερινά. Οι τιμές κυμαίνονται αυτόματα, δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των ροών. Η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί, ως εκ τούτου, να 
κυμαίνεται καθημερινά. Κατά τη μερική διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται στην ΚΑΕ εκτός εάν οι ροές του αμοιβαίου κεφαλαίου μια 
οποιαδήποτε ημέρα έχουν ως αποτέλεσμα η μείωση να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, η τιμή θα διακυμανθεί είτε στην τιμή 
δημιουργίας είτε στην τιμή ακύρωσης, ανάλογα με το εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται σε καθαρή εισροή ή εκροή τη συγκεκριμένη ημέρα. 

5 Ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI), ο οποίος ορίζεται στα έγγραφα KIID του Απορροφώµενου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
αντίστοιχα, αποτελεί µέτρο της αστάθειας του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης SRRI για το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αναλύεται περαιτέρω στον παραπάνω πίνακα. 
Μολονότι τα προφίλ κινδύνου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδεχομένως να διαφέρουν στα αντίστοιχα έγγραφα 
KIID τους, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στα προφίλ κινδύνου τόσο για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και 
οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές παρατίθενται μόνο για λόγους διευκρίνισης. 

6 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό KIID. 
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1.2. Επενδυτικοί	στόχοι	και	πολιτικές	
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει µια κατ' αντιπαραβολή σύγκριση των επενδυτικών στόχων και των 
πολιτικών. Δεν υπάρχει καµία αλλαγή στη στρατηγική που ακολουθείται από τον διαχειριστή επενδύσεων 
του M&G Dynamic Allocation Fund. 

Οι επενδυτικοί στόχοι του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι πολύ συναφείς. Και τα δύο αµοιβαία κεφάλαια στοχεύουν σε θετική συνολική απόδοση (από 
εισόδηµα και αύξηση κεφαλαίου), σε οποιαδήποτε τριετή περίοδο, µέσω επενδύσεων σε ένα φάσµα 
παγκόσµιων στοιχείων ενεργητικού. Ο επενδυτικός στόχος του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
περιλαµβάνει τον αριθµητικό στόχο απόδοσης µε ποσοστό 5-10% ετησίως. Αυτό ήταν πάντα ένας 
εσωτερικός στόχος απόδοσης της M&G για το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και χρησιµοποιούµε την 
παρούσα ευκαιρία για να τον συµπεριλάβουµε στον στόχο του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
προκειµένου να παρέχουµε στους επενδυτές έναν σαφή και µετρήσιµο επενδυτικό στόχο. Επίσης, αυτό θα 
βοηθήσει στη διάκριση µεταξύ των επενδυτικών στόχων των αµοιβαίων κεφαλαίων στο φάσµα πολλαπλών 
στοιχείων ενεργητικού. 

Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού µε αυτές στις οποίες 
επιτρέπεται να επενδύσει το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτικές πολιτικές του 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δείχνουν διαφορετικές 
– αυτές οι διαφορές διαµορφώνονται κυρίως από διαφορετικές ή νέες ρυθµιστικές απαιτήσεις περί 
κοινοποίησης. Υπάρχουν επίσης ρυθµιστικές απαιτήσεις για την αποκάλυψη της µέγιστης έκθεσης σε 
ορισµένους τύπους ενεργητικού. Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν νέα όρια, αυτά ευθυγραµµίζονται 
πλήρως µε την εντολή επένδυσης του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα περιορίσουν την 
ικανότητα του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να επιτύχει τον στόχο του. Επιπλέον, µε αυτή την 
ευκαιρία, παρέχουµε περισσότερες πληροφορίες σε επενδυτές σε σχέση µε το προσδοκώµενο εύρος 
κατανοµής του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, µετοχές και «άλλα» στοιχεία 
ενεργητικού και την προσδοκώµενη έκθεση σε νοµίσµατα στο πλαίσιο της πολιτικής του Απορροφώντος 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτές οι πληροφορίες είχαν γνωστοποιηθεί προηγουµένως στην επενδυτική 
προσέγγιση του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου, πλέον όµως έχουν ενσωµατωθεί στην επενδυτική 
πολιτική του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές στην επενδυτική πολιτική του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται τη δεδοµένη στιγµή η διαχείριση 
του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτικός Στόχος Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να 
παρέχει μια θετική συνολική απόδοση σε 
οποιαδήποτε τριετή περίοδο από ένα ευέλικτα 
διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων 
στοιχείων ενεργητικού. Δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει 
θετική απόδοση στη διάρκεια αυτής ή 
οποιασδήποτε άλλης χρονικής περιόδου και οι 
επενδυτές μπορεί να μην ανακτήσουν το 
αρχικό ποσό που επένδυσαν. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επιτύχει θετική 
συνολική απόδοση (ο συνδυασμός εισοδήματος και 
αύξησης κεφαλαίου) ύψους 5-10% ετησίως για 
οποιαδήποτε κυλιόμενη τριετή περίοδο, μέσω 
επενδύσεων σε ένα φάσμα παγκόσμιων στοιχείων 
ενεργητικού. 
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Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτική Πολιτική Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε 
πολλαπλές κατηγορίες ενεργητικού και η 
διαχείρισή του γίνεται µέσω της κατανοµής 
κεφαλαίου που βασίζεται στη 
µακροοικονοµική προοπτική του διαχειριστή 
του αµοιβαίου κεφαλαίου, στις αποτιµήσεις 
των κατηγοριών ενεργητικού και στη 
διαχείριση ενεργού κινδύνου κατά τη 
διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν 
πραγµατοποιείται έναντι οποιουδήποτε 
δείκτη της αγοράς. 
Ανάλογα µε την άποψη που έχει ο 
διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου για τις 
συνθήκες της αγοράς και τις αποτιµήσεις 
των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, το 
χαρτοφυλάκιο µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να 
διαφοροποιηθεί ως προς τις κατηγορίες 
στοιχείων ενεργητικού, τους κλάδους, τα 
νοµίσµατα και τις χώρες ή µπορεί να έχει 
υψηλή συγκέντρωση σε ένα ή περισσότερα 
από τα παραπάνω. 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να 
συµµετέχει σε ποικίλες αυξανόµενες αξίες 
ενεργητικού. Ωστόσο, σε εποχές σοβαρής 
αβεβαιότητας στην αγορά, η διατήρηση του 
κεφαλαίου θα είναι κεντρικό στοιχείο της 
στρατηγικής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο 
διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου 
µπορεί να χρησιµοποιήσει στρατηγικές 
παραγώγων για να δηµιουργήσει αξία µέσω 
έκθεσης σε πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού 
ή/και σε όποιες περιπτώσεις µπορούν να 
βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου. 
Μολονότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να 
επιτύχει θετική συνολική απόδοση σε μια 
οποιαδήποτε τριετή περίοδο δεν παρέχεται 
καμία εγγύηση ότι ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε 
ένα φάσμα μετοχικών τίτλων, τίτλων σταθερού 
εισοδήματος και άλλων στοιχείων ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
συλλογικών επενδύσεων, άλλων κινητών 
αξιών, μετρητών και οιονεί μετρητών, 
καταθέσεων, δικαιωμάτων κτήσης μετοχών 
(warrants) και μέσων χρηματαγοράς. Mπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν παράγωγα, τόσο 
για σκοπούς αντιστάθμισης όσο και για 
επενδυτικούς σκοπούς. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια εξαιρετικά 
ευέλικτη επενδυτική προσέγγιση και μπορεί να επενδύει 
ελεύθερα σε διαφορετικούς τύπους στοιχείων 
ενεργητικού που εκδίδονται σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί συνήθως παράγωγα 
για να αποκτήσει έκθεση σε αυτά τα στοιχεία 
ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να 
χρησιμοποιεί παράγωγα για να αναλαμβάνει ακάλυπτες 
θέσεις (διακράτηση παραγώγων με σκοπό την επίτευξη 
θετικής απόδοσης όταν η αξία των συνδεδεμένων 
στοιχείων ενεργητικού σημειώσει πτώση) και για να 
αποκτήσει έκθεση σε επενδύσεις που υπερβαίνουν την 
Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανές αποδόσεις τόσο σε 
ανοδικές όσο και σε πτωτικές αγορές. Το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε Μετοχές China A μέσω 
των συστημάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
και Shenzhen-Hong Kong Stock Exchange. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει 
άµεσα σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού ή έµµεσα 
µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων7. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί, επίσης, να επενδύει σε 
νοµίσµατα, µετρητά, οιονεί µετρητά, καταθέσεις και 
δικαιώµατα κτήσης µετοχών (warrants). Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώξει κατά κανόνα 
να κατέχει περισσότερο από το 30% της καθαρής 
αξίας ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε 
στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε ευρώ (ή σε 
άλλα νοµίσµατα αντισταθµισµένα σε ευρώ). 
Επιπλέον, ο διαχειριστής επενδύσεων θα επιδιώξει να 
κατέχει τουλάχιστον 60% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα 
συνδυασµό στοιχείων ενεργητικού εκπεφρασµένων 
σε δολάρια Η.Π.Α., στερλίνες και ευρώ (µπορεί να 
είναι άµεσες θέσεις ή θέσεις αντιστάθµισης). 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως εντός 
των παρακάτω ευρών κατανοµής του καθαρού 
ενεργητικού: 0-80% σε τίτλους σταθερού 
εισοδήµατος, 20-60% σε µετοχές και 0-20% σε 
«άλλα» στοιχεία ενεργητικού. 
Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος στους οποίους μπορεί 
να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τα 
εξής: 
1. παράγωγα των οποίων η αξία προέρχεται από 

ομόλογα, επιτόκια ή πιστωτικό κίνδυνο· 
2. ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από 

εταιρείες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, κρατικούς 
φορείς ή ορισμένους δημόσιους διεθνείς 
οργανισμούς· 

3. ομόλογα από εκδότες που βρίσκονται σε 
αναδυόμενες αγορές· 

4. ομόλογα που έχουν αξιολογηθεί ως «επενδυτικού 
βαθμού» από αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης· 

5. οµόλογα χωρίς αξιολόγηση και οµόλογα που 
έχουν αξιολογηθεί ως «κάτω του επενδυτικού 
βαθµού», τα οποία δεν υπερβαίνουν το 60% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου· 

6. Τίτλοι Εξασφαλισµένοι µε Στοιχεία Ενεργητικού, 
που δεν υπερβαίνουν το 20% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
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Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

	 	 Οι μετοχικοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνουν (α) παράγωγα η αξία 
των οποίων προέρχεται από εταιρικές μετοχές και (β) 
άμεσες εταιρικές μετοχές. 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού, για αυτόν το σκοπό, 
περιλαµβάνουν Μετατρέψιµα Οµόλογα και Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµους Χρεωστικούς Τίτλους. Οι Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµοι Χρεωστικοί Τίτλοι δεν µπορούν 
να υπερβαίνουν το 5% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, στα 
«άλλα στοιχεία ενεργητικού», κυρίως για να παρέχουν 
µια µη συσχετιζόµενη πηγή εσόδων στο Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο, περιλαµβάνονται µερίδια σε εταιρείες 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου ή 
επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των ακινήτων ή/και των υποδοµών. 
Τα Παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καλυφθεί ο επενδυτικός στόχος του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, για σκοπούς αντιστάθµισης και για 
αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα 
παράγωγα µέσα στα οποία µπορεί να επενδύει το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο για να επιτύχει τους στόχους του 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: Συµβάσεις 
συναλλάγµατος άµεσης παράδοσης (spot) και 
Προθεσµιακές Συµβάσεις, Διαπραγµατεύσιµα 
Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Συµβάσεις 
Ανταλλαγής, Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου 
Αθέτησης, Δικαιώµατα Προαίρεσης, Συµβάσεις 
Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης. 

7 Όταν και η διαχείριση του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης (ή συνεργαζόμενη εταιρεία), η Εταιρεία Διαχείρισης θα μειώσει την 
Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης που λαμβάνει κατά το ποσό οποιασδήποτε ισοδύναμης επιβάρυνσης το οποίο έλαβε επί των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και δεν θα 
ισχύσει καμία αρχική προμήθεια ή προμήθεια εξαγοράς στο επίπεδο του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου για την αποφυγή τυχόν διπλής επιβάρυνσης. 

 

1.3. Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	
Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών όπως αναλύεται περαιτέρω 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Η βασική διαφορά είναι ότι το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει διαφορετικό θεµατοφύλακα από το 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφαλαίο, όπως αναλύεται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα. Το µεγαλύτερο 
µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο από τους Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών ολοκληρώνονται εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. Το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ολοκληρώνονται εντός του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, η 
διαχείριση της επένδυσης (όπως φαίνεται παρακάτω) θα εξακολουθήσει να παρέχεται από την M&G 
Investment Management Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	 Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Διαχειριστής Επενδύσεων M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 

Λογιστική και Αποτίμηση 
Αμοιβαίου Κεφαλαίο 

State Street Bank and Trust Company State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Υπεύθυνος 
Μητρώου/Γραμματεία 
Μητρώου 

Υπεύθυνος μητρώου: 
DST Financial Services Europe Ltd 
Γραμματεία Μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Υπεύθυνος μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Θεματοφύλακας National Westminster Bank Plc με ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαφύλαξης στην State Street 
Bank and Trust Company 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Ελεγκτές Ernst & Young LLP Ernst & Young S.A. 
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1.4. Προμήθειες	και	Έξοδα	
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει µια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των προµηθειών και των εξόδων. Για πιο 
αναλυτική περιγραφή, ανατρέξτε στα Ενηµερωτικά Δελτία του σχετικού Απορροφώµενου Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κάθε κατηγορία µεριδίων έχει ένα Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF), όπως αναλύεται περαιτέρω 
στο Παράρτηµα 6 και στο σχετικό KIID. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) σκοπό έχει να 
βοηθήσει τους µεριδιούχους να επιβεβαιώσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των επιβαρύνσεων στην 
επένδυσή τους κάθε χρόνο και να συγκρίνουν το επίπεδο αυτών των επιβαρύνσεων µε το επίπεδο των 
επιβαρύνσεων σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) εξαιρεί το κόστος 
συναλλαγών χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε αρχική προµήθεια ή προµήθεια εξαγοράς, αλλά θα 
περιλαµβάνει τις ποικίλες επιβαρύνσεις και τα έξοδα που αναφέρονται παρακάτω. 

Όπως αναφέρεται στην Επιστολή προς τους Μεριδιούχους, στη σελίδα 3, θα πρέπει να σηµειώσετε ότι ο 
φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του Λουξεµβούργου ύψους 0,05% ετησίως (ή 0,01% ετησίως για 
θεσµικούς επενδυτές του Λουξεµβούργου που πληρούν τις προϋποθέσεις) επί των κεφαλαίων υπό 
διαχείριση θα έχει ως αποτέλεσµα το OCF του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να είναι αντίστοιχα 
υψηλότερο από εκείνο του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Προμήθειες	και	Έξοδα	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Ετήσια Επιβάρυνση 
Διαχείρισης 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

H Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης θα είναι ίδια 
με αυτήν του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

Αμοιβή επίδοσης Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
Προμήθειες Αντιστάθμισης 
Κατηγορίας Μεριδίων8

 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,055% ετησίως. 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,06% ετησίως. 

Αµοιβή Θεµατοφύλακα Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία χρεώνεται 
κλιμακωτά ως εξής: 
– 0,0075% ετησίως στα πρώτα 150 εκατ. £ 
– 0,005% ετησίως από 150 εκατ. £ έως 650 
εκατ. £ 
– 0,0025% ετησίως στο υπόλοιπο άνω των 

650 εκατ. £ 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά στο Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και δεν αναμένεται να υπερβεί το 
ποσοστό του 0,01% ετησίως. 

Επιβαρύνσεις 
θεματοφυλακής 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Επιβαρύνσεις συναλλαγών 
θεματοφυλακής 

Μεταξύ 4 £ και 75 £ ανά συναλλαγή Μεταξύ 5 € και 100 € ανά συναλλαγή 

Αμοιβές διοίκησης 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 
Άλλα Έξοδα Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 

όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 
όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

8 Αυτό ισχύει μόνο για κατηγορίες μεριδίων που διεξάγουν αντιστάθμιση κατηγορίας μεριδίων. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία μεριδίων. 

 

Όπου δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, οι πληρωτέες αµοιβές στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών θα 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου ή του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου αντίστοιχα. 

 
 

 



	
20	

2. M&G	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	και	M&G	(Lux)	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	
Fund	

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund είναι ένα επιµέρους 
αµοιβαίο κεφάλαιο που δηµιουργήθηκε πρόσφατα από τα Αµοιβαία Κεφάλαια M&G (Lux) Investment Funds 
1, µια Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) εγκεκριµένης από το Λουξεµβούργο. 

Για περαιτέρω λεπτοµέρειες για κάθε Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο, δείτε επίσης το εσωκλειόµενο 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). Σηµειώστε ότι κάθε KIID είναι 
αντιπροσωπευτικό KIID µιας κατηγορίας µεριδίων. Για την πλήρη σειρά των KIID των Απορροφώντων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων µας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή µας τοποθεσία 
www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation 

 
2.1. Χαρακτηριστικά	προϊόντος	

	

Χαρακτηριστικά	προϊόντος	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Όνομα	 M&G	European	Inflation	Linked	

Corporate	Bond	Fund9	
M&G	(Lux)	European	Inflation	
Linked	Corporate	Bond	Fund10	

Έδρα Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο 
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μιας 

εταιρείας επενδύσεων ανοικτού τύπου με 
μεταβλητό κεφάλαιο 

ΟΣΕΚΑ, ως επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο 
µιας Εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού 
κεφαλαίου 

Εταιρική διακυβέρνηση Η M&G Securities Limited ως 
Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της M&G SICAV που 
αναθέτει μέρος της ευθύνης της διαχείρισης 
στην: 
M&G Securities Limited ως Εταιρεία 
Διαχείρισης 

Μεθοδολογία καθορισμού 
τιμών11

 

Πλήρης διακύμανση ενιαίας τιμής Μερική διακύμανση ενιαίας τιμής 

Νόμισμα Βάσης Ευρώ Ευρώ 
Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου-
Απόδοσης ως τις  
31 Οκτωβρίου 201712

 

Κατηγορία 4 Κατηγορία 4 

Ετήσιες ημερομηνίες 
λογιστικής χρήσης 

31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 

Προθεσμία έκδοσης ετήσιων 
και εξαμηνιαίων εκθέσεων: 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Συχνότητα διανομής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου13

 

Ετησίως 

Ημερομηνίες διανομής 
εισοδήματος 

Στις 31 Ιουλίου ή νωρίτερα Εντός 2 μηνών από το τέλος της σχετικής 
περιόδου διανομής 

Αγορά και Πώληση Μεριδίων Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με αναφορά του κωδικού ISIN 
για τα μερίδια του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου με εγγραφές οι οποίες θα πρέπει να 
καταβληθούν στο λογαριασμό διακανονισμού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού 
Κεφαλαίου της M&G 

Σημείο Αποτίμησης 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Τελευταία Διαπραγμάτευση 11:30 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Μέγεθος αμοιβαίων 
κεφαλαίων στις  
31 Οκτωβρίου 2017 

82,09 εκατ. € Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό των συγχωνεύσεων 
αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε κυκλοφορία 

Προηγούμενες αποδόσεις Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν 
γνώμονα για τις μελλοντικές. 
M&G European Inflation Linked Corporate 
Bond Fund (Κατηγορία A Euro) Ετήσια 
Απόδοση (%) 
2012   2013   2014   2015   2016 
6,4 2,0 -3,1 -0,3 1,5 

Η σωρευτική απόδοση τα τελευταία 5 χρόνια 
είναι 8,8% 
(στις 31 Οκτωβρίου 2017) 

Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό των συγχωνεύσεων 
αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε κυκλοφορία 
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9 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund. 

10 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G 
(Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund 

11 Κατά την πλήρη διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται είτε κατά τη δημιουργία είτε κατά την ακύρωση, ανάλογα με τις καθαρές ροές προς ή από 
το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθημερινά. Οι τιμές κυμαίνονται αυτόματα, δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των ροών. Η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί, ως εκ τούτου, να 
κυμαίνεται καθημερινά. Κατά τη μερική διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται στην ΚΑΕ εκτός εάν οι ροές του αμοιβαίου κεφαλαίου μια 
οποιαδήποτε ημέρα έχουν ως αποτέλεσμα η μείωση να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, η τιμή θα διακυμανθεί είτε στην τιμή 
δημιουργίας είτε στην τιμή ακύρωσης, ανάλογα με το εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται σε καθαρή εισροή ή εκροή τη συγκεκριμένη ημέρα. 

12 Ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI), ο οποίος ορίζεται στα έγγραφα KIID του Απορροφώµενου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
αντίστοιχα, αποτελεί µέτρο της αστάθειας του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης SRRI για το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αναλύεται περαιτέρω στον παραπάνω πίνακα. 
Μολονότι τα προφίλ κινδύνου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδεχομένως να διαφέρουν στα αντίστοιχα έγγραφα 
KIID τους, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στα προφίλ κινδύνου τόσο για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και 
οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές παρατίθενται μόνο για λόγους διευκρίνισης. 

13 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό KIID. 
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2.2. Επενδυτικοί	στόχοι	και	πολιτικές	
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει µια κατ' αντιπαραβολή σύγκριση των επενδυτικών στόχων και των 
πολιτικών. Δεν υπάρχει καµία αλλαγή στη στρατηγική που ακολουθείται από τον διαχειριστή επενδύσεων 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund. 

Οι επενδυτικοί στόχοι του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι πολύ συναφείς. Και τα δύο αµοιβαία κεφάλαια στοχεύουν σε µια συναφή απόδοση (ίση) ή 
µεγαλύτερη από τον πληθωρισµό στην Ευρώπη σε µια περίοδο τριών ετών. Ο επενδυτικός στόχος του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφορά µια τριετή περίοδο (αντί για τρία έως πέντε έτη) και έχει 
αναδιατυπωθεί ελαφρώς για να είναι πιο σαφής και πιο µετρήσιµος. 

Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού στις οποίες επιτρέπεται 
να επενδύσει το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτικές πολιτικές του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δείχνουν διαφορετικές – καθώς 
διαµορφώνονται από διαφορετικές ρυθµιστικές απαιτήσεις περί κοινοποίησης και προκειµένου να καταστεί η 
επενδυτική πολιτική πιο σαφής. Ορισµένες από αυτές τις ρυθµιστικές απαιτήσεις απαιτούν την κοινοποίηση 
της µέγιστης έκθεσης ορισµένων τύπων ενεργητικού. Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν νέα όρια, αυτά 
ευθυγραµµίζονται πλήρως µε την υπάρχουσα εντολή επένδυσης του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
και δεν περιορίζουν την ικανότητα του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να επιτύχει τον επενδυτικό 
στόχο του. Επιπλέον, χρησιµοποιούµε την ευκαιρία να παρέχουµε περισσότερες πληροφορίες σε επενδυτές 
σε σχέση µε την προσδοκώµενη έκθεση σε νοµίσµατα στο πλαίσιο της πολιτικής του Απορροφώντος 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν 
εισάγει ουσιώδεις διαφορές στην επενδυτική πολιτική του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα 
αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται τη δεδοµένη στιγµή η διαχείριση του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτικός Στόχος Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην 
προστασία της αξίας του κεφαλαίου και του 
εισοδήματος έναντι του πληθωρισμού, 
δημιουργώντας απόδοση η οποία συμβαδίζει ή 
είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό στην 
Ευρώπη, στη διάρκεια μιας κυλιόμενης 
τριετούς περιόδου. Δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει 
τον στόχο του στη διάρκεια αυτής ή 
οποιασδήποτε άλλης περιόδου. Οι διανομές 
εισοδήματος και η αξία της επένδυσής σας 
μπορεί να αυξηθούν καθώς και να μειωθούν 
και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν 
το αρχικό ποσό που επένδυσαν. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επιτύχει συνολική 
απόδοση (ο συνδυασμός εισοδήματος και αύξησης 
κεφαλαίου) ίση ή μεγαλύτερη με τον πληθωρισμό στην 
Ευρώπη για μια οποιαδήποτε τριετή περίοδο. 
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Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτική Πολιτική Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε 
εταιρικά ομόλογα «επενδυτικού βαθμού», 
συμπεριλαμβανομένων εταιρικών ομολόγων 
που συνδέονται με τον πληθωρισμό, 
γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου 
(συμπεριλαμβανομένων τίτλων 
εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού) και 
άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένων ομολόγων που δεν 
συνδέονται με τον πληθωρισμό). Τα Παράγωγα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιδίωξη 
του στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου και για 
σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου. Η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα 
μπορεί να επιτευχθεί είτε άμεσα είτε μέσω 
επένδυσης σε ένα συνδυασμό στοιχείων 
ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
τίτλων και πιστωτικών παραγώγων. Οι 
στρατηγικές που αφορούν τον πληθωρισμό 
ενδέχεται, κατά καιρούς να οδηγήσουν σε 
προφίλ απόδοσης διαφορετικό από αυτό των 
εταιρικών ομολόγων που δεν συνδέονται με 
τον πληθωρισμό. Εάν κριθεί σκόπιμο από τον 
διαχειριστή επενδύσεων, οι συναλλαγματικοί 
κίνδυνοι ενδέχεται να αντισταθμιστούν. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύσει σε άλλα στοιχεία ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
συλλογικών επενδύσεων, άλλων κινητών αξιών 
και χρεωστικών τίτλων (συμπεριλαμβανομένων 
χρεωστικών τίτλων υψηλής απόδοσης, 
μετατρέψιμους τίτλους και προνομιούχες 
μετοχές), μετρητών και οιονεί μετρητών, 
καταθέσεων, εγγυήσεων και μέσων 
χρηματαγοράς. 

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 
50% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε εταιρικά 
οµόλογα «επενδυτικού βαθµού» που συνδέονται µε 
τον πληθωρισµό. Η έκθεση µπορεί να αποκτηθεί 
µέσω απευθείας τοποθετήσεων ή συνθετικά µε 
συνδυασµούς κρατικών οµολόγων που συνδέονται µε 
τον πληθωρισµό και παραγώγων µε αποτέλεσµα 
έκθεση σε συναφείς κινδύνους. Τουλάχιστον το 90% 
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου θα εκτεθεί άµεσα σε στοιχεία ενεργητικού 
εκπεφρασµένα σε ευρώ ή σε στοιχεία ενεργητικού µη 
εκπεφρασµένα σε ευρώ που έχουν αντισταθµιστεί σε 
ευρώ. 
Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύσει στους παρακάτω τίτλους σταθερού 
εισοδήματος: 
1. Οµόλογα σταθερού επιτοκίου που εκδίδουν ή 

εγγυώνται εταιρείες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, 
κρατικοί φορείς ή ορισµένοι δηµόσιοι διεθνείς 
οργανισµοί, που υπόκεινται το µέγιστο στο 40% 
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου·· 

2. Τίτλοι κυµαινόµενου επιτοκίου, που υπόκεινται το 
µέγιστο στο 50% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

3. Τα οµόλογα από εκδότες που βρίσκονται σε 
αναδυόµενες αγορές, υπόκεινται το µέγιστο στο 
20% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου· 

4. Οµόλογα χωρίς αξιολόγηση και οµόλογα που 
έχουν αξιολογηθεί σε «βαθµό sub-investment», 
υπόκεινται το µέγιστο στο 30% της Καθαρής 
Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου· 

5. Τίτλοι Εξασφαλισµένοι µε Στοιχεία Ενεργητικού, 
που δεν υπερβαίνουν το 20% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Τα Παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καλυφθεί ο επενδυτικός στόχος του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, για σκοπούς αντιστάθµισης και για 
αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα 
παράγωγα µέσα στα οποία µπορεί να επενδύει το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 
Συµβάσεις συναλλάγµατος άµεσης παράδοσης (spot) 
και Προθεσµιακές Συµβάσεις, Διαπραγµατεύσιµα 
Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Συµβάσεις 
Ανταλλαγής, Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου 
Αθέτησης. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να επενδύει σε 
μετρητά, νομίσματα, οιονεί μετρητά, καταθέσεις, άλλους 
χρεωστικούς τίτλους, άλλα παράγωγα, προνομιούχες 
μετοχές, δικαιώματα κτήσης μετοχών και άλλα αμοιβαία 
κεφάλαια.14

 

14 Όταν και η διαχείριση του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης (ή συνεργαζόμενη εταιρεία), η Εταιρεία Διαχείρισης θα μειώσει την 
Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης που λαμβάνει κατά το ποσό οποιασδήποτε ισοδύναμης επιβάρυνσης το οποίο έλαβε επί των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και δεν θα 
ισχύσει καμία αρχική προμήθεια ή προμήθεια εξαγοράς στο επίπεδο του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου για την αποφυγή τυχόν διπλής επιβάρυνσης. 
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2.3. Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	
Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών όπως αναλύεται περαιτέρω 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Η βασική διαφορά είναι ότι το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει διαφορετικό θεµατοφύλακα από το 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφαλαίο, όπως αναλύεται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα. Το µεγαλύτερο 
µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο από τους Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών ολοκληρώνονται εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. Το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ολοκληρώνονται εντός του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, η 
διαχείριση της επένδυσης (όπως φαίνεται παρακάτω) θα εξακολουθήσει να παρέχεται από την M&G 
Investment Management Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	 Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Διαχειριστής Επενδύσεων M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 
Λογιστική και Αποτίμηση 
Αμοιβαίου Κεφαλαίο 

State Street Bank and Trust Company State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Υπεύθυνος 
Μητρώου/Γραμματεία 
Μητρώου 

Υπεύθυνος μητρώου: 
DST Financial Services Europe Ltd 
Γραμματεία Μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Υπεύθυνος μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Θεματοφύλακας National Westminster Bank Plc με ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαφύλαξης στην State Street 
Bank and Trust Company 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Ελεγκτές Ernst & Young LLP Ernst & Young S.A. 
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2.4. Προμήθειες	και	Έξοδα	
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει µια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των προµηθειών και των εξόδων. Για πιο 
αναλυτική περιγραφή, ανατρέξτε στα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κάθε κατηγορία µεριδίων έχει ένα Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF), όπως αναλύεται περαιτέρω 
στο Παράρτηµα 6 και στο σχετικό KIID. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) σκοπό έχει να 
βοηθήσει τους µεριδιούχους να επιβεβαιώσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των επιβαρύνσεων στην 
επένδυσή τους κάθε χρόνο και να συγκρίνουν το επίπεδο αυτών των επιβαρύνσεων µε το επίπεδο των 
επιβαρύνσεων σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) εξαιρεί το κόστος 
συναλλαγών χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε αρχική προµήθεια ή προµήθεια εξαγοράς, αλλά θα 
περιλαµβάνει τις ποικίλες επιβαρύνσεις και τα έξοδα που αναφέρονται παρακάτω. 

Όπως αναφέρεται στην Επιστολή προς τους Μεριδιούχους, στη σελίδα 3, θα πρέπει να σηµειώσετε ότι ο 
φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του Λουξεµβούργου ύψους 0,05% ετησίως (ή 0,01% ετησίως για 
θεσµικούς επενδυτές του Λουξεµβούργου που πληρούν τις προϋποθέσεις) επί των κεφαλαίων υπό 
διαχείριση θα έχει ως αποτέλεσµα το OCF του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να είναι αντίστοιχα 
υψηλότερο από εκείνο του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Προμήθειες	και	Έξοδα	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Ετήσια Επιβάρυνση 
Διαχείρισης 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

H Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης θα είναι ίδια 
με αυτήν του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου* 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

Αμοιβή επίδοσης Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
Προμήθειες Αντιστάθμισης 
Κατηγορίας Μεριδίων15

 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,055% ετησίως. 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,06% ετησίως. 

Αµοιβή Θεµατοφύλακα Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία χρεώνεται 
κλιμακωτά ως εξής: 
– 0,0075% ετησίως στα πρώτα 150 εκατ. £ 
– 0,005% ετησίως από 150 εκατ. £ έως 650 
εκατ. £ 
– 0,0025% ετησίως στο υπόλοιπο άνω των 

650 εκατ. £ 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά στο Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και δεν αναμένεται να υπερβεί το 
ποσοστό του 0,01% ετησίως. 

Επιβαρύνσεις 
θεματοφυλακής 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Επιβαρύνσεις συναλλαγών 
θεματοφυλακής 

Μεταξύ 4 £ και 75 £ ανά συναλλαγή Μεταξύ 5 € και 100 € ανά συναλλαγή 

Αμοιβές διοίκησης 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 
Άλλα Έξοδα Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 

όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 
όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

* Σημειώστε ότι η Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης για Μερίδια Σώρευσης κατηγορίας A Euro και Μερίδια Σώρευσης κατηγορίας C-H σε Ελβετικό Φράγκο θα είναι ελαφρώς 
μικρότερη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Παράρτημα 6. 

15 Αυτό ισχύει μόνο για κατηγορίες μεριδίων που διεξάγουν αντιστάθμιση κατηγορίας μεριδίων. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία μεριδίων 

Όπου δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, οι πληρωτέες αµοιβές στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών θα 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου ή του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου αντίστοιχα. 
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3. Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	Income	Allocation	Fund	και	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	(Lux)	Income	Allocation	Fund	
Το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Income Allocation Fund είναι ένα επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο που 
δηµιουργήθηκε πρόσφατα από το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Investment Funds 1, µια Εταιρεία 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εγκεκριµένης από το Λουξεµβούργο και θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 
Για περαιτέρω λεπτοµέρειες για κάθε Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο, δείτε επίσης το εσωκλειόµενο 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). Σηµειώστε ότι κάθε KIID είναι 
αντιπροσωπευτικό KIID µιας κατηγορίας µεριδίων. Για την πλήρη σειρά των KIID των Απορροφώντων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων µας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή µας τοποθεσία 
www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation 

3.1. Χαρακτηριστικά	προϊόντος	
	

Χαρακτηριστικά	προϊόντος	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Όνομα	 Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	Income	Allocation	

Fund16	
Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	(Lux)	Income	
Allocation	Fund17	

Έδρα Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο 
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μιας 

εταιρείας επενδύσεων ανοικτού τύπου με 
μεταβλητό κεφάλαιο 

ΟΣΕΚΑ, ως επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο 
µιας Εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού 
κεφαλαίου 

Εταιρική διακυβέρνηση Η M&G Securities Limited ως 
Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της M&G SICAV που 
αναθέτει μέρος της ευθύνης της διαχείρισης 
στην: 
M&G Securities Limited ως Εταιρεία 
Διαχείρισης 

Μεθοδολογία καθορισμού 
τιμών18

 

Πλήρης διακύμανση ενιαίας τιμής Μερική διακύμανση ενιαίας τιμής 

Νόμισμα Βάσης Ευρώ Ευρώ 
Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου-
Απόδοσης ως τις  
31 Οκτωβρίου 201719

 

Κατηγορία 4 Κατηγορία 4 

Ετήσιες ημερομηνίες 
λογιστικής χρήσης 

30 Απριλίου 31 Μαρτίου 

Προθεσμία έκδοσης ετήσιων 
και εξαμηνιαίων εκθέσεων: 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Συχνότητα διανομής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου20

 

Μηνιαία και τριμηνιαία 

Ημερομηνίες διανομής 
εισοδήματος κατηγορίας A Q 
Euro,Μόνο κατηγορία C Q 
Euro και κατηγορία B Q 
Euro: 

Μηνιαία, 31 Αυγούστου (τελικό) 
Στις 31 Αυγούστου ή νωρίτερα (τελικό), 
Νοέμβριο (Ενδιάμεση), 28 Φεβρουαρίου 
(Ενδιάμεση), 31 Μαΐου (Ενδιάμεση) 

Εντός 2 μηνών από το τέλος της σχετικής 
περιόδου διανομής 

Αγορά και Πώληση Μεριδίων Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με αναφορά του κωδικού ISIN 
για τα μερίδια του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου με εγγραφές οι οποίες θα πρέπει να 
καταβληθούν στο λογαριασμό διακανονισμού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού 
Κεφαλαίου της M&G 

Σημείο Αποτίμησης 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Τελευταία Διαπραγμάτευση 11:30 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Μέγεθος αμοιβαίων 
κεφαλαίων στις  
31 Οκτωβρίου 2017 

1.024,23 εκατ. € Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό της Συγχώνευσης 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 

Προηγούμενες αποδόσεις Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν 
γνώμονα για τις μελλοντικές. 
M&G Income Allocation Fund (Euro Class A) 
Ετήσια Απόδοση (%) 
2012   2013   2014   2015   2016 
δ/υ δ/υ 15,2 -1,8 9,6 

Η σωρευτική απόδοση από την έναρξή του είναι 
28,1% 
(στις 31 Οκτωβρίου 2017) 

Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό της Συγχώνευσης 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 
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16 Μόνο για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G 
Income Allocation Fund. 

17 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G 
(Lux) Income Allocation Fund. 

18 Κατά την πλήρη διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται είτε κατά τη δημιουργία είτε κατά την ακύρωση, ανάλογα με τις καθαρές ροές προς ή από 
το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθημερινά. Οι τιμές κυμαίνονται αυτόματα, δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των ροών. Η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί, ως εκ τούτου, να 
κυμαίνεται καθημερινά. Κατά τη μερική διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται στην ΚΑΕ εκτός εάν οι ροές του αμοιβαίου κεφαλαίου μια 
οποιαδήποτε ημέρα έχουν ως αποτέλεσμα η μείωση να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, η τιμή θα διακυμανθεί είτε στην τιμή 
δημιουργίας είτε στην τιμή ακύρωσης, ανάλογα με το εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται σε καθαρή εισροή ή εκροή τη συγκεκριμένη ημέρα. 

19 Ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI), ο οποίος ορίζεται στα έγγραφα KIID του Απορροφώµενου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
αντίστοιχα, αποτελεί µέτρο της αστάθειας του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης SRRI για το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αναλύεται περαιτέρω στον παραπάνω πίνακα. 
Μολονότι τα προφίλ κινδύνου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδεχομένως να διαφέρουν στα αντίστοιχα έγγραφα 
KIID τους, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στα προφίλ κινδύνου τόσο για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και 
οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές παρατίθενται μόνο για λόγους διευκρίνισης. 

20 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό KIID. 
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3.2. Επενδυτικοί	στόχοι	και	πολιτικές	
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει µια κατ' αντιπαραβολή σύγκριση των επενδυτικών στόχων και των 
πολιτικών. Δεν υπάρχει καµία αλλαγή στη στρατηγική που ακολουθείται από τον διαχειριστή επενδύσεων 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Income Allocation Fund. 

Οι επενδυτικοί στόχοι του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι πολύ συναφείς. Και τα δύο αµοιβαία κεφάλαια στοχεύουν σε ένα αυξανόµενο επίπεδο 
εισοδήµατος, καθώς και σε αύξηση του κεφαλαίου, σε µια τριετή περίοδο µέσω επένδυσης σε ένα φάσµα 
παγκόσµιων στοιχείων ενεργητικού. Ο στόχος του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνει τον 
αριθµητικό στόχο αύξησης της απόδοσης µε ποσοστό 2-4% ετησίως. Αυτό ήταν πάντα ένας εσωτερικός 
στόχος της M&G του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και χρησιµοποιούµε την παρούσα ευκαιρία για 
να τον συµπεριλάβουµε στον στόχο του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου προκειµένου να παρέχουµε 
στους επενδυτές έναν σαφή και µετρήσιµο στόχο. Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στη διάκριση µεταξύ των 
στόχων των αµοιβαίων κεφαλαίων στο φάσµα πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού. 

Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού στις οποίες επιτρέπεται 
να επενδύσει το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτικές πολιτικές του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δείχνουν διαφορετικές – αυτές οι 
διαφορές διαµορφώνονται κυρίως από διαφορετικές ή νέες ρυθµιστικές απαιτήσεις περί κοινοποίησης. 
Υπάρχουν επίσης ρυθµιστικές απαιτήσεις για την αποκάλυψη της µέγιστης έκθεσης σε ορισµένους τύπους 
ενεργητικού. Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν νέα όρια, αυτά ευθυγραµµίζονται πλήρως µε την εντολή 
επένδυσης του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα περιορίσουν την ικανότητα του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να επιτύχει τον στόχο του. Επιπλέον, µε αυτή την ευκαιρία, 
παρέχουµε περισσότερες πληροφορίες σε επενδυτές σε σχέση µε το προσδοκώµενο εύρος κατανοµής του 
καθαρού ενεργητικού σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, µετοχές και «άλλα» στοιχεία ενεργητικού και την 
προσδοκώµενη έκθεση σε νοµίσµατα στο πλαίσιο της πολιτικής του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Αυτές οι πληροφορίες είχαν γνωστοποιηθεί προηγουµένως στην επενδυτική προσέγγιση του 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου, πλέον όµως έχουν ενσωµατωθεί στην επενδυτική πολιτική του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές στην επενδυτική πολιτική του Απορροφώµενου Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται τη δεδοµένη στιγµή η διαχείριση του 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτικός 
Στόχος 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη 
δημιουργία αυξανόμενου επιπέδου 
εισοδήματος μεσοπρόθεσμα μέσω επένδυσης 
σε ένα φάσμα παγκόσμιων στοιχείων 
ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει 
επίσης στην εξασφάλιση αύξησης κεφαλαίου 
μακροπρόθεσμα. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία 
αυξανόμενου επιπέδου εισοδήματος σε μια τριετή 
περίοδο μέσω επένδυσης σε ένα φάσμα παγκόσμιων 
στοιχείων ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει 
να παρέχει αύξηση κεφαλαίου σε ποσοστό 2-4% 
ετησίως σε μια τριετή περίοδο. 
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Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτική Πολιτική Ο διαχειριστής υιοθετεί µια ευέλικτη 
προσέγγιση για την κατανοµή κεφαλαίων 
στις κατηγορίες στοιχείων ανάλογα µε τις 
µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών και 
την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού. 
Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε στιγµή το 
χαρτοφυλάκιο µπορεί να διαφοροποιηθεί 
µεταξύ κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, 
τοµείς, νοµίσµατα και χώρες ή, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, µπορεί 
να είναι πιο εστιασµένο. Η διαχείριση του 
κινδύνου της αγοράς µπορεί να γίνει µέσω 
ενεργούς κατανοµής στοιχείων ενεργητικού. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει 
σε κινητές αξίες όπως µετοχικούς τίτλους και 
τίτλους σταθερού εισοδήµατος 
(συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, 
εταιρικών οµολόγων και τίτλους κρατικών 
και δηµόσιων φορέων), δικαιώµατα κτήσης 
µετοχών, µέσα χρηµαταγοράς, καταθέσεις, 
µετρητά και οιονεί µετρητά. Το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο µπορεί να εκτεθεί σε αυτά τα 
στοιχεία ενεργητικού άµεσα ή έµµεσα µέσω 
επενδύσεων σε προγράµµατα συλλογικών 
επενδύσεων και µέσω παραγώγων 
(συµπεριλαµβανοµένων συµβολαίων 
µελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών 
µετοχών, προθεσµιακών πράξεων 
συναλλάγµατος, συµφωνιών ανταλλαγής 
επιτοκίου και άλλων παραγώγων). Ο 
διαχειριστής µπορεί να επιδιώξει να 
διαχειριστεί τον κίνδυνο συναλλάγµατος, 
συνδυάζοντας διαφοροποίηση και 
αντιστάθµιση. Τα Παράγωγα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν επίσης για 
αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια εξαιρετικά 
ευέλικτη επενδυτική προσέγγιση και μπορεί να επενδύει 
ελεύθερα σε διαφορετικούς τύπους στοιχείων 
ενεργητικού που εκδίδονται σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως σε 
στοιχεία ενεργητικού που παράγουν εισόδηµα από τις 
εξής κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού: αξίες 
σταθερού εισοδήµατος, µετοχικούς τίτλους, µετρητά 
και καταθέσεις. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί, 
επίσης, να επενδύει σε νοµίσµατα, οιονεί µετρητά και 
δικαιώµατα κτήσης µετοχών. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων θα επιδιώξει κατά κανόνα να κατέχει 
περισσότερο από το 70% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε στοιχεία 
ενεργητικού εκπεφρασµένα σε ευρώ (ή άλλα 
νοµίσµατα αντισταθµισµένα σε ευρώ). 
Η έκθεση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε αυτά τα 
στοιχεία ενεργητικού θα αποκτηθεί άµεσα. Το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί, επίσης, να επενδύσει 
έµµεσα µέσω άλλων προγραµµάτων συλλογικών 
επενδύσεων21 και µέσω παραγώγων. Τα Παράγωγα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλυφθεί ο 
επενδυτικός στόχος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, για 
σκοπούς αντιστάθµισης και για αποτελεσµατική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
µπορεί να λάβει σύνθετες θέσεις πώλησης (επένδυση 
παραγώγων µε σκοπό την επίτευξη θετικής 
απόδοσης όταν τα στοιχεία ενεργητικού συνδέονται 
µε πτώση της αξίας) σε αγορές, νοµίσµατα, αξίες, 
δείκτες και άλλες οµάδες αξιών. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε Μετοχές 
China A μέσω των συστημάτων Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως εντός των 
παρακάτω ευρών κατανομής του καθαρού ενεργητικού: 
40-80% σε σταθερό εισόδημα, 10-50% σε μετοχικούς 
τίτλους και 0-20% σε «άλλα» στοιχεία ενεργητικού. 
Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος στους οποίους μπορεί 
να επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνουν τα 
εξής: 
1. ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από 

εταιρείες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, κρατικούς 
φορείς ή ορισμένους δημόσιους διεθνείς 
οργανισμούς· 

2. ομόλογα από εκδότες που βρίσκονται σε 
αναδυόμενες αγορές· 

3. ομόλογα που έχουν αξιολογηθεί ως «επενδυτικού 
βαθμού» από αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης· 

4. οµόλογα χωρίς αξιολόγηση και οµόλογα που 
έχουν αξιολογηθεί ως «κάτω του επενδυτικού 
βαθµού», τα οποία δεν υπερβαίνουν το 40% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου· 

(a) τίτλοι εξασφαλισµένοι µε στοιχεία ενεργητικού, 
που υπόκεινται σε έως και 10% της Καθαρής 
Αξίας Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου· 

(b) παράγωγα των οποίων η αξία προέρχεται από 
ομόλογα, επιτόκια ή πιστωτικό κίνδυνο. 
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Οι μετοχικοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνουν (α) άμεσες εταιρικές 
μετοχές και (β) παράγωγα η αξία των οποίων προέρχεται 
από εταιρικές μετοχές. 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού, για αυτόν το σκοπό, 
περιλαµβάνουν Μετατρέψιµα Οµόλογα και Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµους Χρεωστικούς Τίτλους. Οι Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµοι Χρεωστικοί Τίτλοι δεν µπορούν 
να υπερβαίνουν το 5% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Τα Παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καλυφθεί ο επενδυτικός στόχος του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, για σκοπούς αντιστάθµισης και για 
αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
Τα παράγωγα μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να επιτύχει τους στόχους του 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: Συμβάσεις 
συναλλάγματος άμεσης παράδοσης (spot) και 
Προθεσμιακές Συμβάσεις, Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής, 
Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, Δικαιώματα 
Προαίρεσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής 
Απόδοσης. 

21 Όταν και η διαχείριση του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης (ή συνεργαζόμενη εταιρεία), η Εταιρεία Διαχείρισης θα μειώσει την 
Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης που λαμβάνει κατά το ποσό οποιασδήποτε ισοδύναμης επιβάρυνσης το οποίο έλαβε επί των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και δεν θα 
ισχύσει καμία αρχική προμήθεια ή προμήθεια εξαγοράς στο επίπεδο του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου για την αποφυγή τυχόν διπλής επιβάρυνσης. 
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3.3. Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	
Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών όπως αναλύεται περαιτέρω 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Η βασική διαφορά είναι ότι το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει διαφορετικό θεµατοφύλακα από το 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφαλαίο, όπως αναλύεται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα. Το µεγαλύτερο 
µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο από τους Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών ολοκληρώνονται εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. Το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ολοκληρώνονται εντός του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, η 
διαχείριση της επένδυσης (όπως φαίνεται παρακάτω) θα εξακολουθήσει να παρέχεται από την M&G 
Investment Management Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	 Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Διαχειριστής Επενδύσεων M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 
Λογιστική και Αποτίμηση 
Αμοιβαίου Κεφαλαίο 

State Street Bank and Trust Company State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Υπεύθυνος 
Μητρώου/Γραμματεία 
Μητρώου 

Υπεύθυνος μητρώου: 
DST Financial Services Europe Ltd 
Γραμματεία Μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Υπεύθυνος μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Θεματοφύλακας National Westminster Bank Plc με ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαφύλαξης στην State Street 
Bank and Trust Company 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Ελεγκτές Ernst & Young LLP Ernst & Young S.A. 
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3.4. Προμήθειες	και	Έξοδα	
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει µια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των προµηθειών και των εξόδων. Για πιο 
αναλυτική περιγραφή, ανατρέξτε στα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κάθε κατηγορία µεριδίων έχει ένα Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF), όπως αναλύεται περαιτέρω 
στο Παράρτηµα 6 και στο σχετικό KIID. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) σκοπό έχει να 
βοηθήσει τους µεριδιούχους να επιβεβαιώσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των επιβαρύνσεων στην 
επένδυσή τους κάθε χρόνο και να συγκρίνουν το επίπεδο αυτών των επιβαρύνσεων µε το επίπεδο των 
επιβαρύνσεων σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) εξαιρεί το κόστος 
συναλλαγών χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε αρχική προµήθεια ή προµήθεια εξαγοράς, αλλά θα 
περιλαµβάνει τις ποικίλες επιβαρύνσεις και τα έξοδα που αναφέρονται παρακάτω. 

Όπως αναφέρεται στην Επιστολή προς τους Μεριδιούχους, στη σελίδα 3, θα πρέπει να σηµειώσετε ότι ο 
φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του Λουξεµβούργου ύψους 0,05% ετησίως (ή 0,01% ετησίως για 
θεσµικούς επενδυτές του Λουξεµβούργου που πληρούν τις προϋποθέσεις) επί των κεφαλαίων υπό 
διαχείριση θα έχει ως αποτέλεσµα το OCF του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να είναι αντίστοιχα 
υψηλότερο από εκείνο του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Προμήθειες	και	Έξοδα	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Ετήσια Επιβάρυνση 
Διαχείρισης 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

H Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης θα είναι ίδια 
με αυτήν του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

Αμοιβή επίδοσης Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
Προμήθειες Αντιστάθμισης 
Κατηγορίας Μεριδίων22

 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,055% ετησίως. 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,06% ετησίως. 

Αµοιβή Θεµατοφύλακα Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία χρεώνεται 
κλιμακωτά ως εξής: 
– 0,0075% ετησίως στα πρώτα 150 εκατ. £ 
– 0,005% ετησίως από 150 εκατ. £ έως 650 
εκατ. £ 
– 0,0025% ετησίως στο υπόλοιπο άνω των 

650 εκατ. £ 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά στο Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και δεν αναμένεται να υπερβεί το 
ποσοστό του 0,01% ετησίως. 

Επιβαρύνσεις 
θεματοφυλακής 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Επιβαρύνσεις συναλλαγών 
θεματοφυλακής 

Μεταξύ 4 £ και 75 £ ανά συναλλαγή Μεταξύ 5 € και 100 € ανά συναλλαγή 

Αμοιβές διοίκησης 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 
Άλλα Έξοδα Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 

όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 
όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

22 Αυτό ισχύει μόνο για κατηγορίες μεριδίων που διεξάγουν αντιστάθμιση κατηγορίας μεριδίων. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία μεριδίων. 

Όπου δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, οι πληρωτέες αµοιβές στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών θα 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου ή του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου αντίστοιχα. 
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4. Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	Prudent	Allocation	Fund	και	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	(Lux)	Conservative	Allocation	
Fund	

Το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Conservative Allocation Fund είναι ένα επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο που 
δηµιουργήθηκε πρόσφατα από το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Investment Funds 1, µια Εταιρεία 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εγκεκριµένης από το Λουξεµβούργο και θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 

Σηµειώστε ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G Prudent Allocation Fund θα συγχωνευτεί µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund. Έχουµε χρησιµοποιήσει τον όρο «Conservative» αντί του όρου 
«Prudent» για το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς ο όρος «Prudent» µπορεί να έχει διαφορετική 
έννοια στη µετάφραση σε ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο όρος «Conservative» αποδίδει επαρκώς τη 
φύση της επενδυτικής στρατηγικής του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Για περαιτέρω λεπτοµέρειες για κάθε Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο, δείτε επίσης το εσωκλειόµενο 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID). Σηµειώστε ότι κάθε KIID είναι KIID µιας 
αντιπροσωπευτικής κατηγορίας µεριδίων. Για την πλήρη σειρά των KIID των Απορροφώντων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων µας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή µας τοποθεσία www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation 

 
4.1. Χαρακτηριστικά	προϊόντος	

	

Χαρακτηριστικά	προϊόντος	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Όνομα	 Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	Prudent	Allocation	

Fund23	
Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	M&G	(Lux)	Conservative	
Allocation	Fund24	

Έδρα Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο 
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μιας 

εταιρείας επενδύσεων ανοικτού τύπου με 
μεταβλητό κεφάλαιο 

ΟΣΕΚΑ, ως επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο 
µιας Εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού 
κεφαλαίου 

Εταιρική διακυβέρνηση Η M&G Securities Limited ως 
Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της M&G SICAV που 
αναθέτει μέρος της ευθύνης της διαχείρισης 
στην: 
M&G Securities Limited ως Εταιρεία 
Διαχείρισης 

Μεθοδολογία καθορισμού 
τιμών25

 

Πλήρης διακύμανση ενιαίας τιμής Μερική διακύμανση ενιαίας τιμής 

Νόμισμα Βάσης Ευρώ Ευρώ 
Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου-
Απόδοσης ως τις  
31 Οκτωβρίου 201726

 

Κατηγορία 4 Κατηγορία 4 

Ετήσιες ημερομηνίες 
λογιστικής χρήσης 

30 Απριλίου 31 Μαρτίου 

Προθεσμία έκδοσης ετήσιων 
και εξαμηνιαίων εκθέσεων: 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Ετήσιες εκθέσεις: εντός 4 μηνών 
Εξαμηνιαίες εκθέσεις: εντός 2 μηνών 

Συχνότητα διανομής του 
αμοιβαίου κεφαλαίου27

 

Τριμηνιαίως 

Ημερομηνίες διανομής 
εισοδήματος 

Στις 31 Αυγούστου ή νωρίτερα (Τελική), 30 
Νοεμβρίου (Ενδιάμεση), 28 Φεβρουαρίου 
(Ενδιάμεση), 
31 Μαΐου (Ενδιάμεση) 

Εντός 2 μηνών από το τέλος της σχετικής 
περιόδου διανομής 

Αγορά και Πώληση Μεριδίων Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με αναφορά του κωδικού ISIN 
για τα μερίδια του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου με εγγραφές οι οποίες θα πρέπει να 
καταβληθούν στο λογαριασμό διακανονισμού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού 
Κεφαλαίου της M&G 

Σημείο Αποτίμησης 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Τελευταία Διαπραγμάτευση 11:30 ώρα Λουξεμβούργου 13:00 ώρα Λουξεμβούργου 
Μέγεθος αμοιβαίων 
κεφαλαίων στις  
31 Οκτωβρίου 2017 

1.892,42 εκατ. € Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό της Συγχώνευσης 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 
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Προηγούμενες αποδόσεις Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν 
γνώμονα για τις μελλοντικές. 
M&G Prudent Allocation Fund (Euro Class A) 
Ετήσια Απόδοση (%) 
2012   2013   2014   2015   2016 
δ/υ δ/υ δ/υ δ/υ 9,2 

Η σωρευτική απόδοση από την έναρξή του είναι 
9,1% 
(στις 31 Οκτωβρίου 2017) 

Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 
δημιουργηθεί για τον σκοπό της Συγχώνευσης 
και θα τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, 16 
Ιανουαρίου 2018. 

23 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
M&G Prudent Allocation Fund. 

24 Μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος Παραρτήµατος 1, µε τον όρο «Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο» θα εννοείται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο M&G 
(Lux) Conservative Allocation Fund 

25 Κατά την πλήρη διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται είτε κατά τη δημιουργία είτε κατά την ακύρωση, ανάλογα με τις καθαρές ροές προς ή από 
το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθημερινά. Οι τιμές κυμαίνονται αυτόματα, δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των ροών. Η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί, ως εκ τούτου, να 
κυμαίνεται καθημερινά. Κατά τη μερική διακύμανση της ενιαίας τιμής, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται στην ΚΑΕ εκτός εάν οι ροές του αμοιβαίου κεφαλαίου μια 
οποιαδήποτε ημέρα έχουν ως αποτέλεσμα η μείωση να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, η τιμή θα διακυμανθεί είτε στην τιμή 
δημιουργίας είτε στην τιμή ακύρωσης, ανάλογα με το εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται σε καθαρή εισροή ή εκροή τη συγκεκριμένη ημέρα. 

26 Ο Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI), ο οποίος ορίζεται στα έγγραφα KIID του Απορροφώµενου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
αντίστοιχα, αποτελεί µέτρο της αστάθειας του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης SRRI για το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αναλύεται περαιτέρω στον παραπάνω πίνακα. 
Μολονότι τα προφίλ κινδύνου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδεχομένως να διαφέρουν στα αντίστοιχα KIID 
τους, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στα προφίλ κινδύνου τόσο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και 
οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές παρατίθενται μόνο για λόγους διευκρίνισης. 

27 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό KIID. 
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4.2. Επενδυτικοί	στόχοι	και	πολιτικές	
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει µια κατ' αντιπαραβολή σύγκριση των επενδυτικών στόχων και των 
πολιτικών. Δεν υπάρχει καµία αλλαγή στη στρατηγική που ακολουθείται από τον διαχειριστή επενδύσεων 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Prudent Allocation Fund. 

Οι επενδυτικοί στόχοι του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι πολύ συναφείς. Και τα δύο αµοιβαία κεφάλαια στοχεύουν σε θετική συνολική απόδοση (από 
εισόδηµα και αύξηση κεφαλαίου), σε οποιαδήποτε τριετή περίοδο, µέσω επενδύσεων σε ένα φάσµα 
παγκόσµιων στοιχείων ενεργητικού. Ο επενδυτικός στόχος του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
περιλαµβάνει τον αριθµητικό στόχο απόδοσης µε ποσοστό 3-6% ετησίως. Αυτό ήταν πάντα ένας εσωτερικός 
στόχος απόδοσης της M&G του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και χρησιµοποιούµε την παρούσα 
ευκαιρία για να τον συµπεριλάβουµε στον στόχο του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου προκειµένου να 
παρέχουµε στους επενδυτές έναν σαφή και µετρήσιµο επενδυτικό στόχο. Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στη 
διάκριση µεταξύ των επενδυτικών στόχων των αµοιβαίων κεφαλαίων στο φάσµα πολλαπλών στοιχείων 
ενεργητικού. 

Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει στις ίδιες κατηγορίες ενεργητικού στις οποίες επιτρέπεται 
να επενδύσει το Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτικές πολιτικές του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δείχνουν διαφορετικές – αυτές οι 
διαφορές διαµορφώνονται κυρίως από διαφορετικές ή νέες ρυθµιστικές απαιτήσεις περί κοινοποίησης. 
Υπάρχουν επίσης ρυθµιστικές απαιτήσεις για την αποκάλυψη της µέγιστης έκθεσης σε ορισµένους τύπους 
ενεργητικού. Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν νέα όρια, αυτά ευθυγραµµίζονται πλήρως µε την εντολή 
επένδυσης του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα περιορίσουν την ικανότητα του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να επιτύχει τον στόχο του. Επιπλέον, µε αυτή την ευκαιρία, 
παρέχουµε περισσότερες πληροφορίες σε επενδυτές σε σχέση µε το προσδοκώµενο εύρος κατανοµής του 
καθαρού ενεργητικού σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, µετοχές και «άλλα» στοιχεία ενεργητικού και την 
προσδοκώµενη έκθεση σε νοµίσµατα στο πλαίσιο της πολιτικής του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Αυτές οι πληροφορίες είχαν γνωστοποιηθεί προηγουµένως στην επενδυτική προσέγγιση του 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου, πλέον όµως έχουν ενσωµατωθεί στην επενδυτική πολιτική του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές στην επενδυτική πολιτική του Απορροφώµενου Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται τη δεδοµένη στιγµή η διαχείριση του 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτικός 
Στόχος 

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να 
παρέχει μια θετική συνολική απόδοση σε 
οποιαδήποτε τριετή περίοδο από ένα ευέλικτα 
διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων 
στοιχείων ενεργητικού. Δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει 
θετική απόδοση στη διάρκεια αυτής ή 
οποιασδήποτε άλλης χρονικής περιόδου και οι 
επενδυτές μπορεί να μην ανακτήσουν το 
αρχικό ποσό που επένδυσαν. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επιτύχει θετική 
συνολική απόδοση (ο συνδυασμός εισοδήματος και 
αύξησης κεφαλαίου) με ποσοστό του 3-6% ετησίως για 
τριετή περίοδο, μέσω επένδυσης σε ένα φάσμα 
παγκόσμιων στοιχείων ενεργητικού. 
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Επενδυτικοί	στόχοι	
και	πολιτικές	

 
Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

 
Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

Επενδυτική Πολιτική Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
ένα φάσμα τίτλων σταθερού εισοδήματος, 
μετοχών, προγραμμάτων συλλογικών 
επενδύσεων, άλλων κινητών αξιών, μετρητών 
και οιονεί μετρητών, καταθέσεων, εγγυήσεων 
και μέσων χρηματαγοράς. Mπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν παράγωγα, τόσο για σκοπούς 
αντιστάθμισης όσο και για επενδυτικούς 
σκοπούς. 
Η κατανοµή στοιχείων ενεργητικού είναι 
κεντρικό στοιχείο στην επενδυτική φιλοσοφία 
του αµοιβαίου κεφαλαίου και βασίζεται στη 
µακροοικονοµική προοπτική του διαχειριστή 
του αµοιβαίου κεφαλαίου, στις αξιολογήσεις 
των κατηγοριών ενεργητικού και στη 
διαχείριση ενεργού κινδύνου στη διάρθρωση 
χαρτοφυλακίου. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
επιδιώκει να διαχειριστεί τον κίνδυνο 
επενδύοντας σε όλο τον κόσµο σε πολλές 
κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού. Ως εκ 
τούτου, το χαρτοφυλάκιο µπορεί να 
διαφοροποιηθεί µεταξύ κατηγορίες στοιχείων 
ενεργητικού, τοµείς, νοµίσµατα και χώρες 
µολονότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου, 
ενδέχεται να υπάρχουν ορισµένες περίοδοι 
όπου το χαρτοφυλάκιο θα έχει υψηλότερη 
από το συνηθισµένο συγκέντρωση 
στοιχείων ενεργητικού ή έκθεση στην αγορά. 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα έχει το 
µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων 
ενεργητικού του σε µετοχικούς τίτλους. 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να 
συµµετάσχει σε ποικίλες αυξανόµενες αξίες 
ενεργητικού. Ωστόσο, η διατήρηση του 
κεφαλαίου θα είναι κεντρικό στοιχείο της 
στρατηγικής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο 
διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου 
µπορεί να χρησιµοποιήσει στρατηγικές 
παραγώγων για να δηµιουργήσει αξία µέσω 
έκθεσης σε πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού 
ή/και σε όποιες περιπτώσεις µπορούν να 
βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια εξαιρετικά 
ευέλικτη επενδυτική προσέγγιση και μπορεί να επενδύει 
ελεύθερα σε διαφορετικούς τύπους στοιχείων 
ενεργητικού που εκδίδονται σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου και εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί συνήθως παράγωγα 
για να αποκτήσει έκθεση σε αυτά τα στοιχεία 
ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να 
χρησιμοποιεί παράγωγα για να αναλαμβάνει ακάλυπτες 
θέσεις (διακράτηση παραγώγων με σκοπό την επίτευξη 
θετικής απόδοσης όταν η αξία των συνδεδεμένων 
στοιχείων ενεργητικού σημειώσει πτώση) και για να 
αποκτήσει έκθεση σε επενδύσεις που υπερβαίνουν την 
Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανές αποδόσεις τόσο σε 
ανοδικές όσο και σε πτωτικές αγορές. Το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε Μετοχές China A μέσω 
των συστημάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
και Shenzhen-Hong Kong Stock Exchange. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει 
άµεσα σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού ή έµµεσα 
µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων 28. 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί, επίσης, να επενδύει σε 
νοµίσµατα, µετρητά, οιονεί µετρητά, καταθέσεις και 
δικαιώµατα κτήσης µετοχών. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων θα επιδιώξει κατά κανόνα να κατέχει 
περισσότερο από το 60% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε στοιχεία 
ενεργητικού εκπεφρασµένα σε ευρώ (ή άλλα 
νοµίσµατα αντισταθµισµένα σε ευρώ). 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως εντός των 
παρακάτω ευρών κατανομής του καθαρού ενεργητικού: 
0-100% σε σταθερό εισόδημα, 0-35% σε μετοχικούς 
τίτλους και 0-20% σε «άλλα» στοιχεία ενεργητικού. 
Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος στους οποίους μπορεί 
να επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνουν τα 
εξής: 

1. παράγωγα των οποίων η αξία προέρχεται 
από οµόλογα, επιτόκια ή πιστωτικό κίνδυνο· 

2. οµόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι 
εγγυηµένα από εταιρείες, κυβερνήσεις, 
τοπικές αρχές, κρατικούς φορείς ή 
ορισµένους δηµόσιους διεθνείς 
οργανισµούς· 

3. οµόλογα από εκδότες που βρίσκονται σε 
αναδυόµενες αγορές· 

4. οµόλογα που έχουν αξιολογηθεί ως 
«επενδυτικού βαθµού» από αναγνωρισµένο 
οίκο αξιολόγησης· 

5. οµόλογα χωρίς αξιολόγηση και οµόλογα που 
έχουν αξιολογηθεί ως «κάτω του 
επενδυτικού βαθµού», τα οποία δεν 
υπερβαίνουν το 50% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου· 

6. Τίτλοι Εξασφαλισµένοι µε Στοιχεία 
Ενεργητικού, που δεν υπερβαίνουν το 20% 
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
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Οι μετοχικοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνουν (α) παράγωγα η αξία 
των οποίων προέρχεται από εταιρικές μετοχές και (β) 
άμεσες εταιρικές μετοχές. 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού, για αυτόν το σκοπό, 
περιλαµβάνουν Μετατρέψιµα Οµόλογα και Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµους Χρεωστικούς Τίτλους. Οι Υπό 
Αίρεση Μετατρέψιµοι Χρεωστικοί Τίτλοι δεν µπορούν 
να υπερβαίνουν το 5% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, στα 
«άλλα στοιχεία ενεργητικού», κυρίως για να παρέχουν 
µια µη συσχετιζόµενη πηγή εσόδων στο Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο, περιλαµβάνονται µερίδια σε εταιρείες 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου ή 
επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των ακινήτων ή/και των υποδοµών. 
Τα Παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καλυφθεί ο επενδυτικός στόχος του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, για σκοπούς αντιστάθµισης και για 
αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
Τα παράγωγα μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να επιτύχει τους στόχους του 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: Συμβάσεις 
συναλλάγματος άμεσης παράδοσης (spot) και 
Προθεσμιακές Συμβάσεις, Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής, 
Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, Δικαιώματα 
Προαίρεσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής 
Απόδοσης. 

28 Όταν και η διαχείριση του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης (ή μια συνεργαζόμενη εταιρεία), η Εταιρεία Διαχείρισης θα μειώσει την 
Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης που λαμβάνει κατά το ποσό ισοδύναμης προμήθειας η οποία έχει ληφθεί επί των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και δεν θα ισχύσει 
καμία αρχική προμήθεια ή προμήθεια εξαγοράς στο επίπεδο του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου για την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής προμήθειας. 
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4.3. Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	
Το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών όπως αναλύεται περαιτέρω 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Η βασική διαφορά είναι ότι το Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει διαφορετικό θεµατοφύλακα από το 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφαλαίο, όπως αναλύεται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα. Το µεγαλύτερο 
µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο από τους Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών ολοκληρώνονται εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. Το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ολοκληρώνονται εντός του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, η 
διαχείριση της επένδυσης (όπως φαίνεται παρακάτω) θα εξακολουθήσει να παρέχεται από την M&G 
Investment Management Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	 Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Διαχειριστής Επενδύσεων M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 
Λογιστική και Αποτίμηση 
Αμοιβαίου Κεφαλαίο 

State Street Bank and Trust Company State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Υπεύθυνος 
Μητρώου/Γραμματεία 
Μητρώου 

Υπεύθυνος μητρώου: 
DST Financial Services Europe Ltd 
Γραμματεία Μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Υπεύθυνος μητρώου: 
RBC Investor Services Bank S.A. 
(Λουξεμβούργο) 

Θεματοφύλακας National Westminster Bank Plc με ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαφύλαξης στην State Street 
Bank and Trust Company 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Ελεγκτές Ernst & Young LLP Ernst & Young S.A. 
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4.4. Προμήθειες	και	Έξοδα	
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει µια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των προµηθειών και των εξόδων. Για πιο 
αναλυτική περιγραφή, ανατρέξτε στα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του 
Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κάθε κατηγορία µεριδίων έχει ένα Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF), όπως αναλύεται περαιτέρω 
στο Παράρτηµα 6 και στο σχετικό KIID. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) σκοπό έχει να 
βοηθήσει τους µεριδιούχους να επιβεβαιώσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των επιβαρύνσεων στην 
επένδυσή τους κάθε χρόνο και να συγκρίνουν το επίπεδο αυτών των επιβαρύνσεων µε το επίπεδο των 
επιβαρύνσεων σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια. Το Στοιχείο Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) εξαιρεί το κόστος 
συναλλαγών χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε αρχική προµήθεια ή προµήθεια εξαγοράς, αλλά θα 
περιλαµβάνει τις ποικίλες επιβαρύνσεις και τα έξοδα που αναφέρονται παρακάτω. 

Όπως αναφέρεται στην Επιστολή προς τους Μεριδιούχους, στη σελίδα 3, θα πρέπει να σηµειώσετε ότι ο 
φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του Λουξεµβούργου ύψους 0,05% ετησίως (ή 0,01% ετησίως για 
θεσµικούς επενδυτές του Λουξεµβούργου που πληρούν τις προϋποθέσεις) επί των κεφαλαίων υπό 
διαχείριση θα έχει ως αποτέλεσµα το OCF του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου να είναι αντίστοιχα 
υψηλότερο από εκείνο του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Προμήθειες	και	Έξοδα	 Το	Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
Ετήσια Επιβάρυνση 
Διαχείρισης 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

H Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης θα είναι ίδια 
με αυτήν του Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε κατηγορία μεριδίων 

Αμοιβή επίδοσης Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
Προμήθειες Αντιστάθμισης 
Κατηγορίας Μεριδίων29

 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,055% ετησίως. 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της 
σχετικής κατηγορίας μεριδίων, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά ως κυμαινόμενο επιτόκιο, 
δεν αναμένεται να υπερβεί το 0,06% ετησίως. 

Αµοιβή Θεµατοφύλακα Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία χρεώνεται 
κλιμακωτά ως εξής: 
– 0,0075% ετησίως στα πρώτα 150 εκατ. £ 
– 0,005% ετησίως από 150 εκατ. £ έως 650 
εκατ. £ 
– 0,0025% ετησίως στο υπόλοιπο άνω των 

650 εκατ. £ 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία 
χρεώνεται κλιμακωτά στο Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και δεν αναμένεται να υπερβεί το 
ποσοστό του 0,01% ετησίως. 

Επιβαρύνσεις 
θεματοφυλακής 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταξύ 0,00005% και 
0,40% ετησίως 

Επιβαρύνσεις συναλλαγών 
θεματοφυλακής 

Μεταξύ 4 £ και 75 £ ανά συναλλαγή Μεταξύ 5 € και 100 € ανά συναλλαγή 

Αμοιβές διοίκησης 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 0,15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ετησίως 
Άλλα Έξοδα Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 

όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση άλλων εξόδων, 
όπως αναλύεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό 
Δελτίο 

29 Αυτό ισχύει μόνο για κατηγορίες μεριδίων που διεξάγουν αντιστάθμιση κατηγορίας μεριδίων. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατηγορία μεριδίων. 

Όπου δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, οι πληρωτέες αµοιβές στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών θα 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά Δελτία του Απορροφώµενου ή του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου αντίστοιχα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	2	
Προγράμματα	διακανονισμού	για	τις	Συγχωνεύσεις	των	Απορροφώμενων	Αμοιβαίων	
Κεφαλαίων	από	τα	Απορροφώντα	Αμοιβαία	Κεφάλαια	(«Πρόγραμμα»)	

1. Ορισμός	και	ερμηνεία	
1.1. Οι ορισµοί που παρατίθενται στο Γλωσσάρι αφορούν το παρόν Πρόγραµµα. 

1.2. Οι παραποµπές σε παραγράφους αφορούν τις παραγράφους του Προγράµµατος που παρατίθεται 
στο παρόν Παράρτηµα 2. 

1.3. Σε περίπτωση που προκύπτει σύγκρουση µεταξύ του Προγράµµατος και του αντίστοιχου 
Χρηµατοπιστωτικού Μέσου ή του Ενηµερωτικού Δελτίου των Απορροφώµενων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, τότε θα υπερισχύσει το Πρόγραµµα. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ του 
Προγράµµατος και των Κανονισµών, τότε θα υπερισχύουν οι Κανονισµοί. 

 
2. Οι	προτεινόμενες	Συγχωνεύσεις	

2.1. Η M&G προτείνει τη συγχώνευση των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων από τα 
Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια όπως περιγράφεται στο παρόν Παράρτηµα 2. 

2.2. Εάν οι Συγχωνεύσεις εγκριθούν από τους µεριδιούχους, ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής 
(ACD), προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή του Προγράµµατος, θα διαχειρίζεται στο εξής τα 
Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια µε στόχο να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία ενεργητικού των 
Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, θα συνάδουν, αµέσως πριν από την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Ισχύος, µε τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική των αντίστοιχων Απορροφώντων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 

 
3. Έγκριση	Μεριδιούχων	

3.1. Οι συγχωνεύσεις εξαρτώνται από την έγκριση µιας Έκτακτης Απόφασης της Συνέλευσης των 
Μεριδιούχων, µε την οποία οι εν λόγω µεριδιούχοι εγκρίνουν το Πρόγραµµα και εξουσιοδοτούν και 
δίνουν εντολή στον Εξουσιοδοτηµένο Εταιρικό Διευθυντή (ACD) και τον Θεµατοφύλακα να 
εφαρµόσουν το Πρόγραµµα. 

3.2. Εάν εγκριθούν, οι συγχωνεύσεις θα είναι δεσµευτικές για κάθε µεριδιούχο στο αντίστοιχο 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο, είτε ο εν λόγω µεριδιούχος ψήφισε ή όχι είτε αν ψήφισε υπέρ ή 
κατά, και οι συγχωνεύσεις θα εφαρµοστούν όπως ορίζεται στις παρακάτω παραγράφους. 

3.3. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι των µεριδίων δεν εγκρίνουν την υποχρεωτική Έκτακτη Απόφαση, οι 
διαπραγµατεύσεις στα σχετικά Υπάρχοντα Μερίδια θα συνεχίσουν ως συνήθως µετά τη Συνέλευση 
και ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD) θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται το σχετικό 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο του Απορροφώµενου 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 
4. Αναστολή	των	διαπραγματεύσεων	στο	Απορροφώμενο	&	το	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	

4.1. Για τη διευκόλυνση της εφαρµογής των συγχωνεύσεων, η διαπραγµάτευση των Υφιστάµενων 
Μεριδίων θα ανασταλεί στις 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018. Οι 
οδηγίες διαπραγµάτευσης που θα ληφθούν µετά τις 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέµπτη, 15 
Μαρτίου 2018 δεν θα εκτελεστούν. 

4.2. Εάν θέλετε να πουλήσετε Υφιστάµενα Μερίδια, θα πρέπει να το κάνετε πριν από τις 11:30 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης, την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018 και να διασφαλίσετε την υποβολή µιας 
υπογεγραµµένης γραπτής οδηγίας (εάν υπάρχει) στην M&G πριν από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Ισχύος. 

4.3. Για την αποφυγή αµφιβολιών, σε περίπτωση που ληφθούν αιτήµατα εξαγοράς για το Απορροφών 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετά την τελική προθεσµία διαπραγµάτευσης για τα Υφιστάµενα Μερίδια όπως 
ορίζεται αναλυτικά στην ενότητα, 4.1 παραπάνω, τα αιτήµατα αυτά θα απορρίπτονται και οι εν λόγω 
µεριδιούχοι θα συµµετάσχουν αυτοµάτως στη συγχώνευση. Οι Μεριδιούχοι που συµµετέχουν στη 
συγχώνευση και λαµβάνουν Νέα Μερίδια σε αντάλλαγµα µε τα Υφιστάµενα Μερίδια θα µπορούν να 
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ως µεριδιούχοι στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο από τη δεύτερη 
Εργάσιµη Ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος για τη διαπραγµάτευση Νέων Μεριδίων 
σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό Δελτίο του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
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4.4. Η Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος του Προγράµµατος αναµένεται να είναι η Παρασκευή, 16 Μαρτίου 
2018. 

 
4.5. Για τη διευκόλυνση της εφαρµογής των συγχωνεύσεων, η διαπραγµάτευση µεριδίων του 

Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα ανασταλεί τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018. Οι οδηγίες 
διαπραγµάτευσης που θα ληφθούν µετά τις 11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 16 
Μαρτίου 2018 δεν θα εκτελεστούν έως την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018. 

 
5. Διευθετήσεις	κατανομής	εισοδήματος	

5.1. Η τρέχουσα λογιστική περίοδος των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα λήξει κατά την 
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. 

 
5.2. Το εισόδηµα που σωρεύεται στα Μερίδια Σώρευσης ενός Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

σε σχέση µε την περίοδο από την Ηµεροµηνία Λογιστικής Χρήσης έως την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Ισχύος θα µεταβιβάζεται στον λογαριασµό κεφαλαίου του αντίστοιχου Απορροφώµενου Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και 
θα κατανέµεται στα αντίστοιχα Μερίδια Σώρευσης (θα αντικατοπτρίζεται στην τιµή αυτών των 
Μεριδίων Σώρευσης). Το εισόδηµα που κατανέµεται µε αυτό τον τρόπο θα συµπεριληφθεί στην 
Αξία αυτού του τµήµατος του αντίστοιχου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 
Μερίδια Σώρευσης, το οποίο χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αξίας και του αριθµού των 
Νέων Μεριδίων προς έκδοση βάσει του Προγράµµατος. 

Το εισόδηµα που σωρεύεται στα Μερίδια Εισοδήµατος ενός Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
σε σχέση µε την περίοδο από την Ηµεροµηνία Λογιστικής Χρήσης έως την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Ισχύος θα κατανεµηθούν σε Μερίδια Εισοδήµατος και θα µεταβιβαστούν στον λογαριασµό διανοµής 
του αντίστοιχου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτό το εισόδηµα θα διανεµηθεί από τον 
Θεµατοφύλακα προς τους µεριδιούχους το Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018 ή πριν από αυτή την 
ηµεροµηνία, για το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G Prudent Allocation Fund και την Πέµπτη, 26 Απριλίου 
2018 για τα αµοιβαία κεφάλαια M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, M&G Income 
Allocation Fund και M&G Dynamic Allocation Fund. 

5.3. Το εισόδηµα που πρόκειται να διανεµηθεί στους κατόχους των Μεριδίων Εισοδήµατος σε ένα 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα θεωρηθούν µέρος της Αξίας του αντίστοιχου 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τους σκοπούς της παραγράφου 6. 

5.4. Οποιεσδήποτε διανοµές σε σχέση µε ένα Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχουν απαιτηθεί 
έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία πληρωµής της τελευταίας διανοµής, µαζί µε οποιεσδήποτε µη 
απαιτητές διανοµές που αφορούν προηγούµενες λογιστικές περιόδους, θα βρίσκονται στην κατοχή 
του Θεµατοφύλακα και δεν θα αποτελούν µέρος των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 
του αντίστοιχου Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

5.5. Ωστόσο, οποιεσδήποτε διανοµές παραµένουν µη απαιτητές έξι χρόνια από τις αντίστοιχες αρχικές 
ηµεροµηνίες πληρωµής θα µεταβιβαστούν από τον Θεµατοφύλακα (ή από έναν διάδοχο που 
λειτουργεί ως Θεµατοφύλακας) στο κεφάλαιο του αντίστοιχου Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
και θα αποτελούν µέρος του. 

 
6. Υπολογισμός	της	αξίας	του	Απορροφώμενου	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	και	(όπου	ισχύει)	των	Απορροφώντων	

Αμοιβαίων	Κεφαλαίων	
6.1. Κάθε Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το Μέσο κατά την 

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, χρησιµοποιώντας την αποτίµηση στις 13:00 Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης, εξαιρουµένου του εισοδήµατος που πρόκειται να διανεµηθεί σε σχέση µε τα Μερίδια 
Εισοδήµατος σε µεριδιούχους για την τρέχουσα λογιστική περίοδο που λήγει την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Ισχύος λαµβάνοντας όµως υπόψη το εισόδηµα που έχει κατανεµηθεί σε Μερίδια 
Σώρευσης. 

6.2. Στην περίπτωση των αµοιβαίων κεφαλαίων M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) 
Income Allocation Fund και M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, η Αξία κάθε Απορροφώντος 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογιστεί βάσει της αποτίµησης στις 13:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

6.3. Οι αξίες αυτές θα χρησιµοποιηθούν για την υπολογισµό του αριθµού Νέων προς έκδοση Μεριδίων 
σε κάθε µεριδιούχο βάσει της παραγράφου 8. 
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7. Μεταβίβαση	περιουσιακών	στοιχείων	και	έκδοση	Νέων	Μεριδίων	στο	Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
7.1. Αµέσως µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, ο Θεµατοφύλακας δεν θα έχει πλέον στην κατοχή 

του τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία καθώς ο θεµατοφύλακας έκαστου των 
Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία θα 
µεταβιβαστούν στον Νέο Θεµατοφύλακα που θα έχει στην κατοχή του τα Μεταβιβασθέντα 
Περιουσιακά Στοιχεία ως στοιχεία αποδοτέα στα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος του 
αντίστοιχου Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου ελεύθερα και απαλλαγµένα από τους όρους του 
Τίτλου τους, στον βαθµό που οι όροι σχετίζονται µε έκαστο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Ο 
Θεµατοφύλακας θα πραγµατοποιήσει ή θα διασφαλίσει την πραγµατοποίηση τυχόν µεταβιβάσεων ή 
επαναπροσδιορισµών που µπορεί να απαιτούνται ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι δεν κατέχει τα 
Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία ως θεµατοφύλακας έκαστου Απορροφώµενου Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου. Τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία θα είναι πλήρης πληρωµή για τα Νέα Μερίδια 
που έχουν εκδοθεί στους µεριδιούχους, και θα αντιµετωπιστούν ως ανταλλαγή των Υφιστάµενων 
Μεριδίων τους µε Νέα Μερίδια. 

7.2. Αµέσως µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, η M&G θα εκδώσει Νέα Μερίδια προς τους 
µεριδιούχους που είναι εγγεγραµµένοι την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος στο µητρώο ως κατέχοντες 
Υφιστάµενα Μερίδια του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

7.3. Όλα τα Υφιστάµενα Μερίδια στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ακυρωθούν και δεν θα 
έχουν πλέον καµία αξία αµέσως µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. 

 
8. Βάση	για	την	έκδοση	Νέων	Μεριδίων	

8.1. Για επενδυτές στα αµοιβαία κεφάλαια M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Income Allocation Fund 
και M&G Prudent Allocation Fund, η τιµή των Νέων Μεριδίων προς έκδοση στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος θα είναι η τιµή που βασίζεται στη σχετική Αξία του Απορροφώντος Κεφαλαίου. 

8.2. Τα Νέα Μερίδια θα εκδοθούν προς κάθε µεριδιούχο στην αξία του ατοµικού δικαιώµατος του εν 
λόγω µεριδιούχου στην αξία του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Ισχύος. 

8.3. Για επενδυτές στο αµοιβαίο κεφάλαιο M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund η αξία 
που θα δικαιούται κάθε µεριδιούχος επί της συνολικής αξίας του αντίστοιχου Απορροφώντος 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου αµέσως µετά τις συγχωνεύσεις θα υπολογιστεί σε βάση ένα προς ένα. 
Συνεπώς, για κάθε Υφιστάµενο Μερίδιο, οι µεριδιούχοι θα λάβουν τον ίδιο αριθµό Νέων Μεριδίων 
της αντίστοιχης κατηγορίας µεριδίων όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 6 (δηλ. ο λόγος ανταλλαγής θα 
είναι 1:1). 

8.4. Για επενδυτές στα αµοιβαία κεφάλαια M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Income Allocation Fund 
και M&G Prudent Allocation Fund η αξία που θα δικαιούται κάθε Μεριδιούχος επί της συνολικής 
Αξίας των αντίστοιχων Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων αµέσως µετά τη Συγχώνευση θα 
είναι ίδια µε την αξία επί των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων αµέσως πριν από τη 
Συγχώνευση, αλλά οι τιµές των Υφιστάµενων Μεριδίων και των Νέων Μεριδίων δεν θα είναι ίδιες. 
Ως εκ τούτου, ο αριθµός Νέων Μεριδίων που λαµβάνονται θα διαφέρει από τον αριθµό των 
Υφιστάµενων Μεριδίων. 

8.4.1. Ο τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του δικαιώµατος των µεριδιούχων σε Νέα 
Μερίδια στα Απορροφώντα Αµοιβαία Κεφάλαια είναι διαθέσιµος κατόπιν αιτήµατος. 

8.4.2. Ο αριθµός Νέων Μεριδίων που πρόκειται να εκδοθούν σε κάθε Μεριδιούχο θα 
στρογγυλοποιηθεί (εάν χρειάζεται) στην πλησιέστερο χιλιοστό ενός Νέου Μεριδίου µε έξοδα 
της M&G. 

 
9. Ειδοποίηση	για	την	έκδοση	Νέων	Μεριδίων	στο	πλαίσιο	του	Προγράμματος	

9.1. Η M&G προβλέπεται να στείλει ειδοποίηση για την κατηγορία, τον τύπο και τον αριθµό Νέων 
Μεριδίων που εκδίδονται σε κάθε µερίδιο έως το τέλος της πρώτης Εργάσιµης Ηµέρας µετά την 
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. 

9.2. Μεταβιβάσεις, εξαγορές ή µετατροπές Νέων Μεριδίων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος µπορούν να εκτελεστούν από τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Ισχύος. 

9.3. Οι Αριθµοί Λογαριασµών Πελατών της M&G θα παραµείνουν ίδιοι και θα πρέπει να αναφέρονται 
όταν υποβάλλονται ερωτήµατα για ένα λογαριασµό. 



43 
	

 
10. Εντολές	Διακανονισμού	

10.1. Θα υπερισχύουν οι εντολές και άλλες οδηγίες προς την M&G ή την M&G Securities Limited που 
ισχύουν κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος όσον αφορά τα Υφιστάµενα Μερίδια ή/και 
οποιοδήποτε εισόδηµα κατανεµηµένο σε αυτά τα Υφιστάµενα Μερίδια θα θεωρηθεί ότι ισχύει σε 
σχέση µε τα Νέα Μερίδια στο αντίστοιχο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο που εκδόθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος ή/και οποιουδήποτε εισοδήµατος κατανεµηµένου εφεξής και σε σχέση µε άλλα 
µερίδια που αποκτήθηκαν αργότερα στο αντίστοιχο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

10.2. Οι Μεριδιούχοι µπορούν να αλλάξουν τις εντολές ή τις οδηγίες τους οποιαδήποτε στιγµή µε γραπτή 
ειδοποίηση προς την M&G ή την M&G Securities Limited, κατά περίπτωση. Σηµειώστε τα 
παρακάτω τραπεζικά στοιχεία για πληρωµές για οποιεσδήποτε νέες εγγραφές στα Απορροφώντα 
Αµοιβαία Κεφάλαια στα νοµίσµατα που καθορίζονται: 

 

EUR: Τράπεζα 
Δικαιούχου: 
BIC: 
Όνομα λογαριασμού τελικού 
δικαιούχου: IBAN: 

JP Morgan Chase Bank 
N.A. CHASLULX 
M&G (LUX) IF1 SUBS EUR 
LU470670006550032508 

GBP: Τράπεζα 
Δικαιούχου: 
BIC: 
Όνομα λογαριασμού τελικού 
δικαιούχου: IBAN: 
Ανταποκρίτρια 
Τράπεζα: BIC: 

JP Morgan Chase Bank 
N.A. CHASLULX 
M&G (LUX) IF1 SUBS GBP 
LU840670006550032521 
JP Morgan Chase Bank, 
London CHASGB2L 

USD: Τράπεζα 
Δικαιούχου: 
BIC: 
Όνομα λογαριασμού τελικού 
δικαιούχου: IBAN: 
Ανταποκρίτρια 
Τράπεζα: BIC: 

JP Morgan Chase Bank N.A. 
CHASLULX 
M&G (LUX) IF1 SUBS USD 
LU250670006550032516 
JP Morgan Chase Bank N.A. 
New York CHASUS33 

CHF: Τράπεζα 
Δικαιούχου: 
BIC: 
Όνομα λογαριασμού τελικού 
δικαιούχου: IBAN: 
Ανταποκρίτρια 
Τράπεζα: BIC: 
Ενδιάμεση 
Τράπεζα: BIC: 

JP Morgan Chase Bank N.A. 
CHASLULX 
M&G (LUX) IF1 SUBS CHF 
LU030670006550032524 
UBS AG, Zurich 
UBSWCHZH80A 
JP Morgan Chase Bank N.A. 
London CHASGB2L 
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11. Λήξη	του	Απορροφώμενου	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	
11.1. Όταν το Πρόγραµµα τεθεί σε ισχύ, ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD) θα 

προχωρήσει στον τερµατισµό εκάστου των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς, το Ενηµερωτικό Δελτίο τους και το Πρόγραµµα. 

11.2. Το Παρακρατηθέν Ποσό και οποιοδήποτε εισόδηµα προκύπτει από αυτό θα συνεχίσει να θεωρείται 
ως περιουσιακό στοιχείο του αντίστοιχου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα 
χρησιµοποιείται από τον Θεµατοφύλακα για την πληρωµή των εκκρεµών υποχρεώσεων του 
αντίστοιχου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προγράµµατος, 
του Χρηµατοπιστωτικού του Μέσου, του Ενηµερωτικού του Δελτίου και των Κανονισµών. 

11.3. Εάν το Παρακρατηθέν Ποσό και οποιοδήποτε εισόδηµα προκύπτει από αυτό δεν επαρκεί για την 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του σχετικού Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο 
Θεµατοφύλακας, όπου επιτρέπεται βάσει των Κανονισµών, θα καλύψει το έλλειµµα. Διαφορετικά, 
θα υπάρξει απαλλαγή αυτού του ελλείµµατος από την M&G. 

11.4. Εάν, µε την ολοκλήρωση της διακοπής, αποµένει χρηµατικό πλεόνασµα στο αντίστοιχο 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο, τα χρήµατά αυτά µαζί µε οποιοδήποτε εισόδηµα προκύπτει θα 
µεταβιβαστούν στο αντίστοιχο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει 
περαιτέρω έκδοση Νέων Μεριδίων. Στη συνέχεια, ο Θεµατοφύλακας θα σταµατήσει να έχει πλέον 
στην κατοχή του το Παρακρατηθέν Ποσό µε την ιδιότητά του ως θεµατοφύλακα του σχετικού 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και θα το µεταβιβάσει στον Νέο Θεµατοφύλακα που θα το 
έχει στην κατοχή του µε την ιδιότητά του ως θεµατοφύλακα του Απορροφώντος Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και θα πραγµατοποιεί µεταβιβάσεις και επαναπροσδιορισµούς, όπως απαιτείται. 

11.5. Με την ολοκλήρωση της λήξης, η M&G και ο Θεµατοφύλακας θα απαλλαγούν από όλες τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σε σχέση µε τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια, εκτός από 
αυτά που προκύπτουν από τυχόν παράβαση καθήκοντος πριν τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Οι 
λογαριασµοί διακοπής σε σχέση µε τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια θα κλείσουν και εντός 
τεσσάρων µηνών από τη διακοπή ένα αντίγραφο από τους λογαριασµούς διακοπής και η σχετική 
έκθεση του ελεγκτή θα σταλούν στην FCA αµέσως πριν την ολοκλήρωση της διακοπής. 

 
12. Επιβαρύνσεις	και	έξοδα	

12.1. Η M&G και ο Θεµατοφύλακας θα συνεχίσουν να λαµβάνουν τις συνήθεις προµήθειες και τα έξοδα 
ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής και θεµατοφύλακας αντίστοιχα των Απορροφώµενων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων από τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
έως την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος ή, σε περίπτωση εξόδων του Εξουσιοδοτηµένου Εταιρικού 
Διευθυντή ή του Θεµατοφύλακα που έχουν προκύψει σε σχέση µε το Πρόγραµµα κατά τη λήξη κάθε 
Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. 

12.2. Πέρα των εξαιρέσεων που παρατίθενται στις παρακάτω παραγράφους, όλες οι δαπάνες και τα 
έξοδα που αφορούν τη συγχώνευση, θα βαρύνουν την M&G. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα νοµικά 
έξοδα και τα έξοδα εκτύπωσης καθώς και το κόστος προετοιµασίας και υλοποίησης των 
συγχωνεύσεων, η φορολογική υποχρέωση που απορρέει από τη µεταβίβαση των υποκείµενων 
στοιχείων ενεργητικού που κατέχουν τα Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια όπως φόρος 
κεφαλαιακών κερδών/χαρτόσηµα/φόροι µεταβίβασης, έξοδα µεταβίβασης ή επανεγγραφής που 
προκύπτουν από το Απορροφώµενο Αµοιβαίο κεφάλαιο ως αποτέλεσµα του Προγράµµατος. 

12.3. Η M&G δεν θα επιβάλλει καµία αρχική επιβάρυνση σε ό,τι αφορά τα Νέα Μερίδια στο 
Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο που δηµιουργήθηκαν και εκδόθηκαν σύµφωνα µε το 
Πρόγραµµα. Η M&G δεν θα επιβάλει καµία επιβάρυνση εξαγοράς για την ακύρωση των 
Υφιστάµενων Μεριδίων στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο πλαίσιο του Προγράµµατος. 

 
13. Η	M&G	και	ο	Θεματοφύλακας	βασίζονται	στο	Μητρώο	και	τα	Πιστοποιητικά	
Η M&G και ο Θεµατοφύλακας θα έχουν το δικαίωµα να θεωρήσουν ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται 
στο Μητρώο Μεριδιούχων την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και αµέσως πριν από αυτήν είναι σωστές, και να 
χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για τον υπολογισµό του αριθµού Νέων Μεριδίων στο Απορροφών 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο που θα πρέπει να εκδοθούν και να εγγραφούν στο µητρώο σύµφωνα µε Πρόγραµµα. Η 
M&G και ο Θεµατοφύλακας µπορούν να ενεργούν και να βασίζονται σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άποψη, 
αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό από άλλον ή από τους αντίστοιχους 
επαγγελµατίες συµβούλους ή από τον Ελεγκτή του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση µε το 
Πρόγραµµα και απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει. 
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14. Αλλαγές	στο	Πρόγραμμα	

14.1. Η M&G και ο Θεµατοφύλακας, µε έγκριση της FCA, µπορούν να συµφωνήσουν την αλλαγή της 
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος από Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018. Σε αυτή την περίπτωση 
ενδεχοµένως να πρέπει να προσαρµοστούν τα άλλα στοιχεία του χρονοδιαγράµµατος του 
Προγράµµατος, όπως κρίνουν σκόπιµο η M&G και ο Θεµατοφύλακας. 

14.2. Ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο είτε της M&G είτε του Θεµατοφύλακα 
που να µην καθιστούν πιθανή ή εφικτή την εφαρµογή του Προγράµµατος. Σε αυτές τις περιστάσεις, 
η M&G και ο Θεµατοφύλακας, µε την έγκριση της FCA, θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα 
Απορροφώµενα Αµοιβαία Κεφάλαια έως ότου φτάσει η στιγµή που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
οι συγχωνεύσεις, µε τους όρους του Προγράµµατος και τις παρεπόµενες προσαρµογές στο 
χρονοδιάγραµµα που η M&G και ο Θεµατοφύλακας κρίνουν απαραίτητες. 

14.3. Οι όροι του Προγράµµατος µπορεί να τροποποιηθούν όπως έχει συµφωνηθεί από την M&G και τον 
Θεµατοφύλακα και όπως έχει εγκριθεί από την FCA. 

15. Πρόσθετες	Πληροφορίες	
Σηµειώστε ότι δεν θα έχετε δικαίωµα ακύρωσης όσον αφορά τα Νέα Μερίδια που εκδόθηκαν για εσάς στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος. Για µια αναλυτική περιγραφή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα Νέα 
Μερίδια, ανατρέξτε στο Ενηµερωτικό Δελτίο του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 
16. Ισχύουσα	νομοθεσία	
Το Πρόγραµµα διέπεται από τη νοµοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε 
αυτήν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	3	
Συναινέσεις	και	Άδειες	

Ο	Εξουσιοδοτημένος	Εταιρικός	Διευθυντής	(ACD)	
Η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής των Απορροφώµενων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, επιβεβαιώνει ότι, κατά τη γνώµη του, στην περίπτωση των: 
• M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, 
• M&G Income Allocation Fund και 
• M&G Prudent Allocation Fund, 
το Πρόγραµµα δεν είναι πιθανό να επιφέρει οποιαδήποτε ουσιώδη ζηµία στα συµφέροντα των µεριδιούχων 
σε οποιοδήποτε άλλο επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο του αντίστοιχου κεφαλαίου ευρείας κάλυψης (Umbrella). 

Η M&G Securities Limited, ως Εταιρεία Διαχείρισης των Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 
επιβεβαιώνει ότι, κατά την άποψή της, η λήψη περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράµµατος από 
κάθε Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι πιθανό να επιφέρει οποιαδήποτε ζηµία στα συµφέροντα των 
µεριδιούχων στα εν λόγω αµοιβαία κεφάλαια ή σε οποιοδήποτε άλλο επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο των 
Απορροφώντων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ευρείας κάλυψης. 

 
Ο	Θεματοφύλακας	
Η National Westminster Bank Plc, ως θεµατοφύλακας της Εταιρείας, έχει ενηµερώσει την M&G µε επιστολή 
ότι, µολονότι δεν εκφράζει καµία άποψη για τα χαρακτηριστικά της πρότασης, γεγονός σηµαντικό για την 
κρίση κάθε επενδυτή και δεν είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία αυτού του εγγράφου, συναινεί στις 
αναφορές που περιλαµβάνει στο παρόν έγγραφο µε τη µορφή και στο πλαίσιο που εµφανίζονται. 

Ο Θεµατοφύλακας θα ενεργήσει ως πρόεδρος της συνέλευσης και σε περίπτωση απουσίας έγκυρων ψήφων 
θα δικαιούται υπερισχύουσα ψήφο ως Πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση ο Θεµατοφύλακας, ως πρόεδρος, 
θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης. 

Ο Θεµατοφύλακας έχει επαληθεύσει τα περιεχόµενα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 
µόνο στο βαθµό που απαιτείται από τον Κανονισµό 9 των κανονισµών των ΟΣΕΚΑ. 

Ο Θεµατοφύλακας θα καταρτίσει την Έκθεση του Θεµατοφύλακα όπως απαιτείται από τον Κανονισµό 11 των 
κανονισµών των ΟΣΕΚΑ. 

 
Αρχή	Χρηματοπιστωτικής	Δεοντολογίας	(Financial	Conduct	Authority	-	FCA)	
Η Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας έχει ορίσει τις προτεινόµενες συγχωνεύσεις για τους σκοπούς του 
Κανονισµού 9(9) τους κανονισµούς των ΟΣΕΚΑ και επιβεβαίωσε ότι εξουσιοδοτεί την πραγµατοποίηση των 
συγχωνεύσεων που υπόκεινται στους όρους του Κανονισµού 9(8) των κανονισµών των ΟΣΕΚΑ. 

 
Έγγραφα	που	διατίθενται	προς	επιθεώρηση	
Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση στα γραφεία της έδρας της M&G, εργάσιµες ώρες, 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας Εγκυκλίου, έως και, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας των 
Συνελεύσεων (ή έως και, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας οποιασδήποτε αναβληθείσας 
Συνέλευσης): 
• τα Καταστατικά Έγγραφα έκαστου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Απορροφώντος Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου· 
• τα Ενηµερωτικά Δελτία έκαστου Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και Απορροφώντος Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου· 
• το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) που αφορά τα Απορροφώντα Αµοιβαία 

Κεφάλαια, 
• την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση των Απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων· 
• τους κύριους σχετικούς Κανονισµούς της Αρχής Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας και τους Κανονισµούς 

της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα. 
• τις παρακάτω επιστολές που παρατίθενται ανωτέρω: και 

1. την επιστολή από τον Θεµατοφύλακα προς τον Εξουσιοδοτηµένο Εταιρικό Διευθυντή· 
 

2. την επιστολή από την Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority - FCA). 
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Εναλλακτικά, τα έγγραφα αυτά όπως καταρτίστηκαν από την M&G για τον σκοπό των συγχωνεύσεων 
µπορούν να ληφθούν, δωρεάν, κατόπιν επικοινωνίας µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας Εγκυκλίου. 

Επιπλέον, µετά τις συγχωνεύσεις, η Έκθεση του Θεµατοφύλακα θα είναι διαθέσιµη κατόπιν αιτήµατος και 
µετά από επικοινωνία µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	4	
Διαδικασία	για	τη	Συνέλευση	των	Μεριδιούχων	

Οι	Συγχωνεύσεις	πρέπει	να	λάβουν	την	έγκριση	των	Μεριδιούχων	
1. Η Συνέλευση των Μεριδιούχων του M&G Dynamic Allocation Fund θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της 

M&G στο Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10.00 
π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

2. Η Συνέλευση των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G European Inflation Linked Corporate 
Bond Fund θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της M&G στο Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, 
την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:15 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:15 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

3. Η Συνέλευση των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Income Allocation Fund θα 
πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της M&G στο Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την 
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:30 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

4. Η Συνέλευση των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Prudent Allocation Fund θα 
πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της M&G στο Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την 
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:45 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

 
Βασικές	ημερομηνίες	
Ανατρέξτε στη σελίδα 2 της παρούσας Εγκυκλίου. 

 
Οι παρακάτω σηµειώσεις θα πρέπει να αναγνωστούν µαζί µε τη σχετική Πρόσκληση στη Συνέλευση των 
Μεριδιούχων που παρατίθεται στο Παράρτηµα 5. 

 
Έκτακτη	Απόφαση	και	ψήφος	
Η σχετική Ανακοίνωση παραθέτει την απόφαση που πρόκειται να προταθεί στη σχετική Συνέλευση. Η 
απόφαση θα προταθεί ως Έκτακτη Απόφαση και προκειµένου να εγκριθεί πρέπει να λάβει την υποστήριξη 
τουλάχιστον του 75% του συνολικού αριθµού των έγκυρων ψήφων. 

Τα πρόσωπα που κατέχουν Υπάρχοντα Μερίδια κατά την όγδοη ηµέρα (την οποία η M&G έχει ορίσει ως 
εύλογο χρόνο σύµφωνα µε τους Κανονισµούς) πριν την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, 
εξαιρουµένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον µεριδιούχοι κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
της Συνέλευσης, δικαιούνται να ψηφίσουν σχετικά µε αυτά τα Μερίδια. 

Λόγω της σπουδαιότητας της πρότασης, η ψηφοφορία στη Συνέλευση θα διεξαχθεί στη βάση σχετικής 
εντολής του Πρόεδρου της Συνέλευσης, µε τρόπο ώστε το αποτέλεσµα να καθοριστεί από τα Υφιστάµενα 
Μερίδια που έχουν επενδυθεί ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και σε σχέση µε τα οποία δίνονται έγκυρες 
ψήφοι και όχι από τον αριθµό των συµµετεχόντων στη Συνέλευση. Σε µια ψηφοφορία, τα δικαιώµατα ψήφου 
που συνδέονται µε κάθε Υπάρχον Μερίδιο είναι αναλογικά προς την αξία όλων των Υφιστάµενων Μεριδίων 
σε κυκλοφορία οκτώ ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι η Πρόσκληση σε Συνέλευση έχει 
κοινοποιηθεί. Ένας µεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από µία ψήφους σε µια ψηφοφορία, δεν 
χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιµοποιήσει όλα τα δικαιώµατα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις 
περιπτώσεις µε τον ίδιο τρόπο. Για Μερίδια που ανήκουν σε κοινούς κατόχους, όπου ψηφίζουν περισσότεροι 
από ένας δικαιούχοι, µπορεί να γίνει αποδεκτή µόνο η ψήφος του προσώπου µε την υψηλότερη θέση στο 
µητρώο µεριδιούχων των επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο τηρείται από την M&G International 
Investment Nominees Limited. 

Εάν	 η	 Έκτακτη	 Απόφαση	 εγκριθεί	 από	 την	 υποχρεωτική	 πλειοψηφία,	 θα	 είναι	 δεσμευτική	 για	 όλους	 τους	
μεριδιούχους,	άσχετα	από	τον	τρόπο	που	ψήφισαν	ή	από	το	εάν	ψήφισαν	ή	όχι.	Εάν	η	Έκτακτη	Απόφαση	σχετικά	
με	 τη	 συγχώνευση	 εγκριθεί	 στη	 Συνέλευση,	 τα	 Υφιστάμενα	Μερίδιά	 σας	 θα	 ακυρωθούν	 μετά	 την	 Ημερομηνία	
Έναρξης	 Ισχύος	 (βάσει	 των	 όρων	 του	 Προγράμματος)	 και	 θα	 είστε	 κάτοχος	 Νέων	 Μεριδίων	 χωρίς	 περαιτέρω	
ανακοίνωση	ή	ενέργεια	από	την	πλευρά	σας.	
	
Ορισμός	Πληρεξουσίου	–	άμεσοι	Μεριδιούχοι	
Ένας µεριδιούχος που κατέχει Μερίδια στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο άµεσα µπορεί να ορίσει έναν 
πληρεξούσιο, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι ένας άλλος µεριδιούχος, για να παραστεί στη συνέλευση και 
να ψηφίσει αντί αυτού. Για να είναι έγκυρα, τα Έντυπα Ψηφοφορίας και το πληρεξούσιο ή άλλο έντυπο (εάν 
υπάρχει) βάσει των οποίων υπογράφηκαν (ή ένα επικυρωµένο αντίγραφο) θα πρέπει να επιστραφούν στην 
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εξής διεύθυνση: The M&G Group, c/o The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, Box 6352, 
London N1 1BR (χρησιµοποιήστε τον φάκελο µε πληρωµένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή στη διεύθυνση 
The M&G Group c/o Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, 
United Kingdom, το αργότερο έως τις 10:45 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την 
Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. 

 
Απαρτία	
Εάν δεν υπάρξει Απαρτία (δηλ. να είναι παρόντες δύο µεριδιούχοι αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου) εντός δεκαπέντε λεπτών (χρόνος που θα θεωρηθεί εύλογος) µετά την καθορισµένη ώρα 
έναρξης της Συνέλευσης, η Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί για τουλάχιστον επτά ηµέρες. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα υπάρξει ανακοίνωση της ηµεροµηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής της 
αναβληθείσας συνέλευσης. Εάν δεν υπάρξει Απαρτία εντός δεκαπέντε λεπτών από την αναβληθείσα 
συνέλευση, ένας µεριδιούχος που δικαιούται να καταµετρηθεί σε µια απαρτία αυτοπροσώπως ή διά 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα αποτελεί Απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό ή την αξία των Υφιστάµενων 
Μεριδίων που κατέχει. 
	
Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	
Ο Θεµατοφύλακας συµφώνησε να ενεργήσει ως Πρόεδρος της Συνέλευσης και οποιασδήποτε αναβληθείσας 
συνέλευσης. 

 
Ο Θεµατοφύλακας θα ενεργήσει ως πρόεδρος της συνέλευσης και σε περίπτωση απουσίας έγκυρων ψήφων 
θα δικαιούται υπερισχύουσα ψήφο ως Πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση ο Θεµατοφύλακας, ως πρόεδρος, 
θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης. 

 
M&G	και	Συνεργάτες	
Η M&G µπορεί να καταµετρηθεί στην Απαρτία και να ψηφίσει στη Συνέλευση (και σε οποιαδήποτε 
αναβληθείσα συνέλευση) µόνο εάν κατέχει Υφιστάµενα Μερίδια για λογαριασµό ή, από κοινού, µε άλλο 
πρόσωπο το οποίο, εάν το εν λόγω πρόσωπο ήταν ο αποκλειστικός καταχωρηµένος µεριδιούχος, θα 
µπορούσε να ασκήσει αυτά τα δικαιώµατα και από τον οποίο η M&G έχει λάβει οδηγίες ψήφου. 

Οι Συνεργάτες της M&G έχουν δικαίωµα να καταµετρηθούν στην Απαρτία στη Συνέλευση (και σε 
οποιαδήποτε επακόλουθη ακυρωµένη συνέλευση), αλλά µπορούν να ψηφίσουν µόνο στις ίδιες περιστάσεις 
που µπορεί να ψηφίσει η M&G (όπως ορίζεται παραπάνω). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	5	–	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	
1. ΓΙΑ	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ	ΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΑΙΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	M&G	Dynamic	Allocation	Fund	
Πρόσκληση	σε	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	M&G	Dynamic	Allocation	Fund	
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι θα πραγµατοποιηθεί Συνέλευση των Μεριδιούχων του 
M&G Dynamic Allocation Fund στα γραφεία της M&G Securities Limited στη διεύθυνση Laurence Pountney 
Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:00 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης προκειµένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί η παρακάτω απόφαση η οποία θα προταθεί 
ως Έκτακτη Απόφαση: 

Έκτακτη	Απόφαση	
ΟΤΙ το πρόγραµµα διακανονισµού (το Πρόγραµµα) για τη συγχώνευση του αµοιβαίου κεφαλαίου M&G 
Dynamic Allocation Fund (η Εταιρεία) µε το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, ένα 
επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, (µια Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού 
κεφαλαίου εγκεκριµένη από το Λουξεµβούργο), οι όροι του οποίου περιέχονται στο παρόν έγγραφο µε 
ηµεροµηνία Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 και απευθύνονται στους Μεριδιούχους της Εταιρείας, εγκρίνονται 
µε το παρόν, και οµοίως η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής της 
Εταιρείας και η National Westminster Bank Plc, ως θεµατοφύλακας της Εταιρείας, καλούνται µε το παρόν να 
υλοποιήσουν και να θέσουν σε εφαρµογή το Πρόγραµµα σύµφωνα µε τους όρους του. 

 

 
Μέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου	
M&G	Securities	Limited	
(ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής του M&G Dynamic 
Allocation Fund) M&G Securities Limited 
Laurence Pountney Hill 
London EC4R 0HH 

Σημειώσεις	
(1) Προκειμένου να εγκριθεί στη Συνέλευση, μια Έκτακτη Απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 75% θετικές 

ψήφους επί του συνόλου των έγκυρων θετικών ψήφων. 
(2) Εάν είστε ο δικαιούχος Μεριδίων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εάν κατέχετε τα Μερίδιά σας μέσω της M&G International 

Investment Nominees Limited, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου για να 
ζητήσετε από την M&G International Investment Nominees Limited (ως εγγεγραμμένος κάτοχος των Μεριδίων σας στο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο) να ψηφίσει στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

(3) Για να είναι έγκυρα, τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο έντυπο (εάν υπάρχει) βάσει των 
οποίων υπογράφηκαν (ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο) θα πρέπει να επιστραφούν στην εξής διεύθυνση: 
The M&G Group, c/o The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, Box 6352, London N1 1BR 
(χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή στη διεύθυνση The M&G Group c/o Electoral 
Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, United Kingdom, το αργότερο έως τις 
10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. 

(4) Για Μερίδια που κατέχονται από κοινού, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο μεριδιούχων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο 
τηρείται από την M&G International Investment Nominees Limited. 

(5) Στην περίπτωση εταιρικού φορέα ή άλλου νοµικού προσώπου, αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου 
πρέπει να συµπληρώνεται έγκυρα σύµφωνα µε το καταστατικό του εν λόγω προσώπου. 

(6) Στις ψηφοφορίες οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή δι' αντιπροσώπου και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται 
με κάθε Μερίδιο θα είναι αναλογικά προς τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με όλα τα Μερίδια σε κυκλοφορία, με 
αποτέλεσμα η τιμή του Μεριδίου να έχει τη συνολική τιμή όλων των Μεριδίων που κυκλοφορούν κατά την όγδοη ημέρα 
πριν την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση. 

(7) Ένας μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα 
δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε για 
την απόφαση χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από όλη σας την επένδυση, δηλώστε για ποια κατηγορία 
Μεριδίων που κατέχετε, ένα ποσοστό (%) ή αριθμό Μεριδίων για τα οποία ψηφίζετε Υπέρ ή Κατά. Μπορείτε να 
επισυνάψετε μια επιπλέον επιστολή για να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, εάν απαιτείται. 
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(8) Η απαρτία για τη Συνέλευση είναι δύο μεριδιούχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου πληρεξούσιου. Για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα πρόσωπο που θα τον 
υποκαταστήσει για να ενεργήσει ως πληρεξούσιος στη θέση του για οποιονδήποτε μεριδιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πληρεξούσιος αντικαταστάτης θα ψηφίσει όπως ο Πρόεδρος. 

(9) Στις παραπάνω σηµειώσεις ο όρος «µεριδιούχος» σηµαίνει το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο 
µεριδιούχων κατά την όγδοη ηµέρα (την οποία ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής έχει ορίσει ως εύλογο 
χρόνο σύµφωνα µε τους Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου - FCA) πριν την 
αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουµένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον µεριδιούχοι 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

(10) Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη Συνέλευση, ειδοποιήστε την M&G International Nominees Limited γραπτώς όταν 
επιστρέψετε το συμπληρωμένο Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου. 

(11) Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1 της 
παρούσας εγκυκλίου. Σημειώστε ότι δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, επικοινωνήστε με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
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2. ΓΙΑ	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ	ΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΑΙΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	M&G	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	
Πρόσκληση	σε	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	M&G	European	Inflation	Linked	Corporate	
Bond	Fund	
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι θα πραγµατοποιηθεί Συνέλευση των Μεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund στα γραφεία της M&G Securities 
Limited στη διεύθυνση Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 
στις 10:15 π.µ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:15 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης προκειµένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί η 
παρακάτω απόφαση η οποία θα προταθεί ως Έκτακτη Απόφαση: 

 
Έκτακτη	Απόφαση	
ΟΤΙ το πρόγραµµα διακανονισµού (το Πρόγραµµα) για τη συγχώνευση του αµοιβαίου κεφαλαίου M&G 
European Inflation Linked Corporate Bond Fund (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο), επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της 
M&G Investment Funds (9) (η Εταιρεία) µε το αµοιβαίο κεφάλαιο M&G (Lux) European Inflation Linked 
Corporate Bond Fund, ένα επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1, (µια Εταιρεία 
επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου εγκεκριµένη από το Λουξεµβούργο), οι όροι του οποίου περιέχονται στο 
παρόν έγγραφο µε ηµεροµηνία Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 και απευθύνονται στους Μεριδιούχους της 
Εταιρείας, εγκρίνονται µε το παρόν, και οµοίως η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός 
Διευθυντής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η National Westminster Bank Plc, ως θεµατοφύλακας του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καλούνται µε το παρόν να υλοποιήσουν και να θέσουν σε εφαρµογή το Πρόγραµµα 
σύµφωνα µε τους όρους του. 

 

 
Μέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου	
M&G	Securities	Limited	
(ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής της M&G 
Investment Funds (9)) M&G Securities Limited 
Laurence Pountney Hill 
London EC4R 0HH 

Σημειώσεις	
(1) Προκειμένου να εγκριθεί στη Συνέλευση, μια Έκτακτη Απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 75% θετικές 

ψήφους επί του συνόλου των έγκυρων θετικών ψήφων. 
(2) Εάν είστε ο δικαιούχος Μεριδίων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εάν κατέχετε τα Μερίδιά σας μέσω της M&G International 

Investment Nominees Limited, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου για να 
ζητήσετε από την M&G International Investment Nominees Limited (ως εγγεγραμμένος κάτοχος των Μεριδίων σας στο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο) να ψηφίσει στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

(3) Για να είναι έγκυρα, τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο έντυπο (εάν υπάρχει) βάσει των 
οποίων υπογράφηκαν (ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο) θα πρέπει να επιστραφούν στην εξής διεύθυνση: 
The M&G Group, c/o The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, Box 6352, London N1 1BR 
(χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή στη διεύθυνση The M&G Group c/o Electoral 
Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, United Kingdom, το αργότερο έως τις 
10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. 

(4) Για Μερίδια που κατέχονται από κοινού, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο μεριδιούχων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο 
τηρείται από την M&G International Investment Nominees Limited. 

(5) Στην περίπτωση εταιρικού φορέα ή άλλου νοµικού προσώπου, αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου 
πρέπει να συµπληρώνεται έγκυρα σύµφωνα µε το καταστατικό του εν λόγω προσώπου. 

(6) Στις ψηφοφορίες οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή δι' αντιπροσώπου και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται 
με κάθε Μερίδιο θα είναι αναλογικά προς τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με όλα τα Μερίδια σε κυκλοφορία, με 
αποτέλεσμα η τιμή του Μεριδίου να έχει τη συνολική τιμή όλων των Μεριδίων που κυκλοφορούν κατά την όγδοη ημέρα 
πριν την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση. 

(7) Ένας μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα 
δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε για 
την απόφαση χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από όλη σας την επένδυση, δηλώστε για ποια κατηγορία 
Μεριδίων που κατέχετε, ένα ποσοστό (%) ή αριθμό Μεριδίων για τα οποία ψηφίζετε Υπέρ ή Κατά. Μπορείτε να 
επισυνάψετε μια επιπλέον επιστολή για να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, εάν απαιτείται. 
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(8) Η απαρτία για τη Συνέλευση είναι δύο μεριδιούχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου πληρεξούσιου. Για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα πρόσωπο που θα τον 
υποκαταστήσει για να ενεργήσει ως πληρεξούσιος στη θέση του για οποιονδήποτε μεριδιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πληρεξούσιος αντικαταστάτης θα ψηφίσει όπως ο Πρόεδρος. 

(9) Στις παραπάνω σηµειώσεις ο όρος «µεριδιούχος» σηµαίνει το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο 
µεριδιούχων κατά την όγδοη ηµέρα (την οποία ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής έχει ορίσει ως εύλογο 
χρόνο σύµφωνα µε τους Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου - FCA) πριν την 
αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουµένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον µεριδιούχοι 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

(10) Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη Συνέλευση, ειδοποιήστε την M&G International Nominees Limited γραπτώς όταν 
επιστρέψετε το συμπληρωμένο Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου. 

(11) Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1 της 
παρούσας εγκυκλίου. Σημειώστε ότι δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, επικοινωνήστε με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
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3. ΓΙΑ	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ	ΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΑΙΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	M&G	Income	Allocation	Fund	
Πρόσκληση	σε	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	M&G	Income	Allocation	Fund	
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι θα πραγµατοποιηθεί Συνέλευση των Μεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Income Allocation Fund στα γραφεία της M&G Securities Limited στη διεύθυνση 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:30 π.µ. Ώρα 
Γκρίνουιτς/11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης προκειµένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί η παρακάτω απόφαση 
η οποία θα προταθεί ως Έκτακτη Απόφαση: 

 
Έκτακτη	Απόφαση	
ΟΤΙ το πρόγραµµα διακανονισµού (το Πρόγραµµα) για τη συγχώνευση του αµοιβαίου κεφαλαίου M&G 
Income Allocation Fund (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο), ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου της M&G Investment 
Funds (14) (η Εταιρεία) µε την M&G (Lux) Income Allocation Fund, ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου της 
M&G (Lux) Investment Funds 1, (µια Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου εγκεκριµένη από το 
Λουξεµβούργο), οι όροι του οποίου περιέχονται σε ένα έγγραφο µε ηµεροµηνία Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 
και το οποίο απευθύνεται στους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εγκρίνονται µε το παρόν, και 
οµοίως η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και 
της Εταιρείας και η National Westminster Bank Plc, ως θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της 
Εταιρείας, καλούνται µε το παρόν να υλοποιήσουν και να θέσουν σε εφαρµογή το Πρόγραµµα σύµφωνα µε 
τους όρους του. 

 

 
Μέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου	
M&G	Securities	Limited	
(ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής της M&G 
Investment Funds (14)) M&G Securities Limited 
Laurence Pountney Hill 
London EC4R 0HH 

Σημειώσεις	
(1) Προκειμένου να εγκριθεί στη Συνέλευση, μια Έκτακτη Απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 75% θετικές 

ψήφους επί του συνόλου των έγκυρων θετικών ψήφων. 
(2) Εάν είστε ο δικαιούχος Μεριδίων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εάν κατέχετε τα Μερίδιά σας μέσω της M&G International 

Investment Nominees Limited, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου για να 
ζητήσετε από την M&G International Investment Nominees Limited (ως εγγεγραμμένος κάτοχος των Μεριδίων σας στο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο) να ψηφίσει στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

(3) Για να είναι έγκυρα, τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο έντυπο (εάν υπάρχει) βάσει των 
οποίων υπογράφηκαν (ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο) θα πρέπει να επιστραφούν στην εξής διεύθυνση: 
The M&G Group, c/o The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, Box 6352, London N1 1BR 
(χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή στη διεύθυνση The M&G Group c/o Electoral 
Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, United Kingdom, το αργότερο έως τις 
10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. 

(4) Για Μερίδια που κατέχονται από κοινού, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο μεριδιούχων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο 
τηρείται από την M&G International Investment Nominees Limited. 

(5) Στην περίπτωση εταιρικού φορέα ή άλλου νοµικού προσώπου, αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου 
πρέπει να συµπληρώνεται έγκυρα σύµφωνα µε το καταστατικό του εν λόγω προσώπου. 

(6) Στις ψηφοφορίες οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή δι' αντιπροσώπου και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται 
με κάθε Μερίδιο θα είναι αναλογικά προς τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με όλα τα Μερίδια σε κυκλοφορία, με 
αποτέλεσμα η τιμή του Μεριδίου να έχει τη συνολική τιμή όλων των Μεριδίων που κυκλοφορούν κατά την όγδοη ημέρα 
πριν την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση. 

(7) Ένας μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα 
δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε για 
την απόφαση χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από όλη σας την επένδυση, δηλώστε για ποια κατηγορία 
Μεριδίων που κατέχετε, ένα ποσοστό (%) ή αριθμό Μεριδίων για τα οποία ψηφίζετε Υπέρ ή Κατά. Μπορείτε να 
επισυνάψετε μια επιπλέον επιστολή για να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, εάν απαιτείται. 
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(8) Η απαρτία για τη Συνέλευση είναι δύο μεριδιούχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου πληρεξούσιου. Για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα πρόσωπο που θα τον 
υποκαταστήσει για να ενεργήσει ως πληρεξούσιος στη θέση του για οποιονδήποτε μεριδιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πληρεξούσιος αντικαταστάτης θα ψηφίσει όπως ο Πρόεδρος. 

(9) Στις παραπάνω σηµειώσεις ο όρος «µεριδιούχος» σηµαίνει το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο 
µεριδιούχων κατά την όγδοη ηµέρα (την οποία ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής έχει ορίσει ως εύλογο 
χρόνο σύµφωνα µε τους Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου - FCA) πριν την 
αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουµένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον µεριδιούχοι 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

(10) Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη Συνέλευση, ειδοποιήστε την M&G International Nominees Limited γραπτώς όταν 
επιστρέψετε το συμπληρωμένο Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου. 

(11) Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1 της 
παρούσας εγκυκλίου. Σημειώστε ότι δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, επικοινωνήστε με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
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4. ΓΙΑ	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ	ΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΑΙΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	M&G	Prudent	Allocation	Fund	

Πρόσκληση	σε	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	M&G	Prudent	Allocation	Fund	
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι θα πραγµατοποιηθεί Συνέλευση των Μεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου M&G Prudent Allocation Fund στα γραφεία της M&G Securities Limited στη διεύθυνση 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:45 π.µ. Ώρα 
Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης προκειµένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί η παρακάτω απόφαση 
η οποία θα προταθεί ως Έκτακτη Απόφαση: 

 
Έκτακτη	Απόφαση	
ΟΤΙ το πρόγραµµα διακανονισµού (το Πρόγραµµα) για τη συγχώνευση του αµοιβαίου κεφαλαίου M&G 
Prudent Allocation Fund (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο), ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου της M&G Investment 
Funds (14) (Εταιρεία) µε το M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου 
της M&G (Lux) Investment Funds 1, (Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο), οι όροι του οποίου περιέχονται σε έγγραφο µε ηµεροµηνία Τετάρτη, 10 
Ιανουαρίου 2018 και το οποίο απευθύνεται στους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εγκρίνεται µε την 
παρούσα, και αντίστοιχα η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της Εταιρείας και η National Westminster Bank Plc, ως θεµατοφύλακας του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της Εταιρείας, καλούνται µε την παρούσα να υλοποιήσουν και να θέσουν σε 
εφαρµογή το Πρόγραµµα σύµφωνα µε τους όρους του. 

 

 
Μέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου	
M&G	Securities	Limited	
(ως Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής της M&G 
Investment Funds (14)) M&G Securities Limited 
Laurence Pountney Hill 
London EC4R 0HH 

Σημειώσεις	
(1) Προκειμένου να εγκριθεί στη Συνέλευση, μια Έκτακτη Απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 75% θετικές 

ψήφους επί του συνόλου των έγκυρων θετικών ψήφων. 
(2) Εάν είστε ο δικαιούχος Μεριδίων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εάν κατέχετε τα Μερίδιά σας μέσω της M&G International 

Investment Nominees Limited, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου για να 
ζητήσετε από την M&G International Investment Nominees Limited (ως εγγεγραμμένος κάτοχος των Μεριδίων σας στο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο) να ψηφίσει στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

(3) Για να είναι έγκυρα, τα Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο έντυπο (εάν υπάρχει) βάσει των 
οποίων υπογράφηκαν (ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο) θα πρέπει να επιστραφούν στην εξής διεύθυνση: 
The M&G Group, c/o The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, Box 6352, London N1 1BR 
(χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή στη διεύθυνση The M&G Group c/o Electoral 
Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, United Kingdom, το αργότερο έως τις 
10:45 π.μ. Ώρα Γκρίνουιτς/11:45 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. 

(4) Για Μερίδια που κατέχονται από κοινού, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο μεριδιούχων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο 
τηρείται από την M&G International Investment Nominees Limited. 

(5) Στην περίπτωση εταιρικού φορέα ή άλλου νοµικού προσώπου, αυτό το Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου 
πρέπει να συµπληρώνεται έγκυρα σύµφωνα µε το καταστατικό του εν λόγω προσώπου. 

(6) Στις ψηφοφορίες οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή δι' αντιπροσώπου και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται 
με κάθε Μερίδιο θα είναι αναλογικά προς τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με όλα τα Μερίδια σε κυκλοφορία, με 
αποτέλεσμα η τιμή του Μεριδίου να έχει τη συνολική τιμή όλων των Μεριδίων που κυκλοφορούν κατά την όγδοη ημέρα 
πριν την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση. 

(7) Ένας μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα 
δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε για 
την απόφαση χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από όλη σας την επένδυση, δηλώστε για ποια κατηγορία 
Μεριδίων που κατέχετε, ένα ποσοστό (%) ή αριθμό Μεριδίων για τα οποία ψηφίζετε Υπέρ ή Κατά. Μπορείτε να 
επισυνάψετε μια επιπλέον επιστολή για να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, εάν απαιτείται. 
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(8) Η απαρτία για τη Συνέλευση είναι δύο μεριδιούχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου πληρεξούσιου. Για 
να διασφαλίσει την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα πρόσωπο που θα τον 
υποκαταστήσει για να ενεργήσει ως πληρεξούσιος στη θέση του για οποιονδήποτε μεριδιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πληρεξούσιος αντικαταστάτης θα ψηφίσει όπως ο Πρόεδρος. 

(9) Στις παραπάνω σηµειώσεις ο όρος «µεριδιούχος» σηµαίνει το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο 
µεριδιούχων κατά την όγδοη ηµέρα (την οποία ο Εξουσιοδοτηµένος Εταιρικός Διευθυντής έχει ορίσει ως εύλογο 
χρόνο σύµφωνα µε τους Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου - FCA) πριν την 
αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουµένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον µεριδιούχοι 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

(10) Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη Συνέλευση, ειδοποιήστε την M&G International Nominees Limited γραπτώς όταν 
επιστρέψετε το συμπληρωμένο Έντυπο Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου. 

(11) Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1 της 
παρούσας εγκυκλίου. Σημειώστε ότι δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, επικοινωνήστε με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	6	-	Συγκριτικός	πίνακας	κατηγοριών	μεριδίων	
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει συγκριτικά στοιχεία των Υφιστάµενων Μεριδίων και των αντίστοιχων 
Νέων Μεριδίων, συµπεριλαµβανοµένων των αρχικών προµηθειών, των προµηθειών εξαγοράς, των 
Επιµέρους Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ανάλογα τι 
ισχύει (σηµειώστε ότι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για Νέα Μερίδια βασίζονται σε 
εκτιµήσεις). Οι πληροφορίες βασίζονται σε στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί στις 31 Οκτωβρίου 2017. Εκτός 
από τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών µεριδίων 
(π.χ. ελάχιστα ποσά επενδύσεων, συχνότητα διανοµής, κ.λπ.) θα είναι πανοµοιότυπα. 
Σηµειώστε ότι οι κατηγορίες µεριδίων που παρατίθενται στη συνέχεια, δεν είναι διαθέσιµες σε κάθε κράτος 
µέλος της Ε.Ε. 

 

Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
M&G	Dynamic	Allocation	Fund	 M&G	(Lux)	Dynamic	Allocation	Fund	
 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

A 4,00% Δεν ισχύει A 4,00% Δεν ισχύει 
B 1,25% Δεν ισχύει B Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
C 1,25% Δεν ισχύει C 1,25% Δεν ισχύει 
I 1,25% Δεν ισχύει C 1,25% Δεν ισχύει 
Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ

ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ
ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία A Euro 
Εισοδήματος 

GB00B96BHM03 1,75% 1,91% Κατηγορία A Euro 
Διανομής 

LU1582988132 1,75% 1,96% 

Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

GB00B56H1S45 1,75% 1,91% Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

LU1582988058 1,75% 1,96% 

Κατηγορία Β Euro 
Σώρευσης 

GB00B8DC9129 2,25% 2,41% Κατηγορία Β Euro 
Σώρευσης 

LU1582988306 2,25% 2,47% 

Κατηγορία C Euro 
Εισοδήματος 

GB00BK6MCH03 0,75% 0,93% Κατηγορία C Euro 
Διανομής 

LU1582988645 0,75% 0,96% 

Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης 

GB00B56D9Q63 0,75% 0,93% Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης* 

LU1582988488 0,75% 0,96% 

Κατηγορία I-H 
Sterling Εισοδήματος 

GB00BYRPBM49 0,75% 0,94% Κατηγορία C-H GBP 
Διανοµής*† 

LU1582990112 0,75% 0,90% 

Κατηγορία I-H 
Sterling Σώρευσης 

GB00BYRPBN55 0,75% 0,94% Κατηγορίας C-H 
GBP Σώρευσης*† 

LU1582989965 0,75% 0,98% 

Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BWD1JZ11 1,75% 1,93% Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

LU1582989619 1,75% 1,98% 

Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BWD1K033 0,75% 0,95% Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης* 

LU1582989700 0,75% 0,98% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BWD1K256 1,75% 1,93% Κατηγορία A-H US 
Dollar Διανομής 

LU1582989023 1,75% 1,98% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BWD1K140 1,75% 1,93% Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

LU1582988991 1,75% 1,98% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BWD1K470 0,75% 0,93% Κατηγορία C-H US 
Dollar Διανομής* 

LU1582989452 0,75% 0,98% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BWD1K363 0,75% 0,89% Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης* 

LU1582989296 0,75% 0,98% 

* Εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για Θεσµικός Επενδυτής του Λουξεµβούργου, επικοινωνήστε µαζί µας έως την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018, για να 
λάβετε λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο αποστολής σε εµάς της απαιτούµενης τεκµηρίωσης για να διασφαλιστεί ότι µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
κατηγορία µεριδίων µε φορολογικό συντελεστή 0,01%. Η πρόσβαση θα διευθετηθεί µετά τη συγχώνευση µέσω της ισοδύναµης κατηγορίας µεριδίων, µε ονοµασία 
«CI», ειδικότερα για Θεσµικούς Επενδυτές του Λουξεµβούργου. Αυτή η κατηγορία µεριδίων θα έχει ως εκ τούτου ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
που θα είναι µικρότερες κατά 0,04%. Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά θα είναι τα ίδια. 

† Σηµείωση για επενδυτές σε στερλίνα: Βάσει του Προγράµµατος, τα Υφιστάµενα Μερίδιά σας µε ονοµασία «I» στο Απορροφώµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα 
ανταλλαχθούν µε µερίδια κατηγορίας «C» στο Απορροφών Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Τα χαρακτηριστικά των Νέων Μεριδίων σας θα είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά των 
Υφιστάµενων Μεριδίων σας. 
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Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
M&G	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	 M&G	(Lux)	European	Inflation	Linked	Corporate	Bond	Fund	

 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

A 3,25% Δεν ισχύει A 3,25% Δεν ισχύει 
C 1,25% Δεν ισχύει C 1,25% Δεν ισχύει 
Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ

ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ
ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία A 
Euro 
Σώρευσης 

GB00B3VQKJ62 1,00% 1,23% Κατηγορία A 
Euro 
Σώρευσης 

LU1582984149 1,00% 1,26% 

Κατηγορία C 
Euro 
Σώρευσης 

GB00B41DM324 0,50% 0,71% Κατηγορία C 
Euro 
Σώρευσης 

LU1582984222 0,40% 0,66% 

Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00B7YYJ108 1,00% 1,23% Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

LU1582984578 1,00% 1,28% 

Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00B7XNB787 0,50% 0,72% Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

LU1582984651 0,40% 0,66% 
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Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
M&G	Income	Allocation	Fund	 M&G	(Lux)	Income	Allocation	Fund	
 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

A 4,00% Δεν ισχύει A 4,00% Δεν ισχύει 
B 1,25% Δεν ισχύει B Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
C 1,25% Δεν ισχύει C 1,25% Δεν ισχύει 
Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ

ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ
ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία A Euro 
Εισοδήματος 

GB00BBCR3390 1,50% 1,69% Κατηγορία A Euro 
Διανομής 

LU1582984909 1,50% 1,74% 

Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

GB00BBCR3283 1,50% 1,69% Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

LU1582984818 1,50% 1,74% 

Κατηγορία A Q Euro 
Εισοδήματος 

GB00BVYJ1B75 1,50% 1,68% Κατηγορία A Q Euro 
Διανομής 

LU1582985039 1,50% 1,74% 

Κατηγορία B Q Euro 
Εισοδήματος 

GB00BYQRC069 2,00% 2,19% Κατηγορία B Q Euro 
Διανομής 

LU1582985203 2,00% 2,24% 

Κατηγορία Β Q Euro 
Σώρευσης 

GB00BYQRBZ43 2,00% 2,19% Κατηγορία Β Euro 
Σώρευσης 

LU1582985112 2,00% 2,24% 

Κατηγορία C Euro 
Εισοδήματος 

GB00BBCR3515 0,65% 0,83% Κατηγορία C Euro 
Διανομής* 

LU1582985625 0,65% 0,88% 

Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης 

GB00BBCR3408 0,65% 0,83% Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης* 

LU1582985385 0,65% 0,88% 

Κατηγορία C Q Euro 
Εισοδήματος 

GB00BVYJ1C82 0,65% 0,82% Κατηγορία C Q Euro 
Διανομής* 

LU1582985971 0,65% 0,88% 

Κατηγορία A-H 
Singapore Dollar 
Σώρευσης 

GB00BZ03LT95 1,50% 1,69% Κατηγορία A-H 
Singapore Dollar 
Σώρευσης 

LU1582987324 1,50% 1,75% 

Κατηγορία A-H 
Singapore Dollar 
Εισοδήματος 

GB00BZ03LV18 1,50% 1,69% Κατηγορία A-H 
Singapore Dollar 
Διανομής 

LU1582987597 1,50% 1,75% 

Κατηγορία C-H 
Singapore Dollar 
Σώρευσης 

GB00BZ03LW25 0,65% 0,84% Κατηγορία C-H 
Singapore Dollar 
Σώρευσης* 

LU1582987670 0,65% 0,90% 

Κατηγορία C-H US 
Singapore Dollar 
Εισοδήματος 

GB00BZ03LX32 0,65% 0,84% Κατηγορία C-H 
Singapore Dollar 
Διανομής* 

LU1582987753 0,65% 0,90% 

Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BBCR3622 1,50% 1,70% Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

LU1582987084 1,50% 1,75% 

Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BBCR3739 0,65% 0,85% Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης* 

LU1582987167 0,65% 0,90% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BZ03LZ55 1,50% 1,69% Κατηγορία A-H US 
Dollar Διανομής 

LU1582986433 1,50% 1,75% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BZ03LY49 1,50% 1,69% Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

LU1582986359 1,50% 1,75% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BZ03M186 0,65% 0,84% Κατηγορία C-H US 
Dollar Διανομής* 

LU1582986607 0,65% 0,90% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BZ03M079 0,65% 0,84% Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης* 

LU1582986516 0,65% 0,90% 
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Απορροφώμενο	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	 Απορροφών	Αμοιβαίο	Κεφάλαιο	
M&G	Prudent	Allocation	Fund	 M&G	(Lux)	Conservative	Allocation	Fund	
 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

 
Κατηγορία	Μεριδίων	

 
Αρχική	Προμήθεια	

Προμήθεια	
εξαγοράς	

A 4,00% Δεν ισχύει A 4,00% Δεν ισχύει 
B 1,25% Δεν ισχύει B Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
C 1,25% Δεν ισχύει C 1,25% Δεν ισχύει 
Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ

ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία	Μεριδίων	 ISIN	 AMC	 Αριθμητικ
ό	στοιχείο	
της	
τρέχουσας	
επιβάρυνσ
ης	(OCF)	

Κατηγορία A Euro 
Εισοδήματος 

GB00BV8BTW60 1,40% 1,58% Κατηγορία A Euro 
Διανομής 

LU1582982366 1,40% 1,64% 

Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

GB00BV8BTV53 1,40% 1,58% Κατηγορία A Euro 
Σώρευσης 

LU1582982283 1,40% 1,64% 

Κατηγορία B Euro 
Εισοδήματος 

GB00BYQRC408 1,90% 2,09% Κατηγορία B Euro 
Διανομής 

LU1582982796 1,90% 2,14% 

Κατηγορία Β Euro 
Σώρευσης 

GB00BYQRC390 1,90% 2,09% Κατηγορία Β Euro 
Σώρευσης 

LU1582982523 1,90% 2,14% 

Κατηγορία C Euro 
Εισοδήματος 

GB00BV8BTY84 0,60% 0,78% Κατηγορία C Euro 
Διανοµής* 

LU1582982952 0,60% 0,83% 

Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης 

GB00BV8BTX77 0,60% 0,78% Κατηγορία C Euro 
Σώρευσης* 

LU1582982879 0,60% 0,83% 

Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BD20Q667 1,40% 1,58% Κατηγορία A-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

LU1582983844 1,40% 1,65% 

Κατηγορία C-H 
Swiss Franc 
Σώρευσης 

GB00BD20Q881 0,60% 0,81% Κατηγορία Swiss 
Franc 
C-H Σώρευσης* 

LU1582983927 0,60% 0,85% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BV8BV087 1,40% 1,59% Κατηγορία A-H US 
Dollar Διανομής 

LU1582983331 1,40% 1,65% 

Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BV8BTZ91 1,40% 1,60% Κατηγορία A-H US 
Dollar Σώρευσης 

LU1582983257 1,40% 1,65% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Εισοδήματος 

GB00BV8BV202 0,60% 0,79% Κατηγορία C-H US 
Dollar Διανομής* 

LU1582983505 0,60% 0,85% 

Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης 

GB00BV8BV194 0,60% 0,82% Κατηγορία C-H US 
Dollar Σώρευσης* 

LU1582983414 0,60% 0,85% 

 

* Εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για Θεσµικός Επενδυτής του Λουξεµβούργου, επικοινωνήστε µαζί µας έως την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018, για να 
λάβετε λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο αποστολής σε εµάς της απαιτούµενης τεκµηρίωσης για να διασφαλιστεί ότι µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
κατηγορία µεριδίων µε φορολογικό συντελεστή 0,01%. Η πρόσβαση θα διευθετηθεί µετά τη συγχώνευση µέσω της ισοδύναµης κατηγορίας µεριδίων, µε ονοµασία 
«CI», ειδικότερα για Θεσµικούς Επενδυτές του Λουξεµβούργου. Αυτή η κατηγορία µεριδίων θα έχει ως εκ τούτου ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
που θα είναι µικρότερες κατά 0,04%. Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά θα είναι τα ίδια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	7	–	Γλωσσάρι	
	

Όρος	 Έννοια	
Νόμος 2010 Ο Νόμος του Λουξεμβούργου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε. 
Λογιστική ημερομηνία Η αντίστοιχη ετήσια ηµεροµηνία λογιστικής χρήσης του Απορροφώµενου 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1. 
Μερίδια Σώρευσης Ένα Μερίδιο σε σχέση με το οποίο το εισόδημα πιστώνεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα στο κεφάλαιο αντί να διανέμεται στους μεριδιούχους σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς. 

Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής 
(ACD) 

Ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής της M&G Securities Limited 

Ετήσια Επιβάρυνση Διαχείρισης Η επιτρεπόµενη επιβάρυνση που λαµβάνεται από τον Εξουσιοδοτηµένο 
Εταιρικό Διευθυντή/την Εταιρεία Διαχείρισης από κάθε Κατηγορία Μεριδίων 
κάθε Επιµέρους Αµοιβαίου Κεφαλαίου ως αµοιβή για την διεκπεραίωση των 
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων του, βάσει ενός ποσοστού επί της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού κάθε Κατηγορίας Μεριδίων σε κάθε Επιµέρους 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο (ενίοτε αναφέρεται µε τη συντοµογραφία «AMC»). 

Ελεγκτής Σχετικά με τα Απορροφώμενα Αμοιβαία Κεφάλαια: Ernst & Young LLP 
Σχετικά με τα Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια: Ernst & Young S.A 

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (AEOI) Συμφωνίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών 
αρχών διαφορετικών χωρών σχετικά με χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και 
επενδύσεις προκειμένου να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Εργάσιμη Ημέρα Μια ημέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής ή δημόσια ή τραπεζική αργία στην 
Αγγλία ή την Ουαλία. 

Εγκύκλιος Το παρόν έγγραφο φέρει ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 2018. 
CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Καταστατικά Έγγραφα Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Μέσο ή/και τα KIID των Απορροφώμενων Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της M&G ή των 
Απορροφώντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως απαιτείται. 

Κανονισμοί της CSSF Ο νόμος περί ΟΣΕ και όλοι οι Κανονισμοί της CSSF, οι εγκύκλιοι της CSSF, οι 
κανονισμοί του Μεγάλου Δουκάτου, οι κανόνες και οι οδηγίες που εκδίδονται 
από την CSSF σχετικά με ΟΣΕΚΑ. 

Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών όπως αναλύεται περαιτέρω στη σελίδα 1 της 
παρούσας Εγκυκλίου. 

Ημέρα Διαπραγμάτευσης Κάθε εργάσιμη ημέρα. 
Θεματοφύλακας National Westminster Bank Plc, ο θεματοφύλακας της Εταιρείας και των 

Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
Έκθεση του Θεµατοφύλακα Η έκθεση που πραγματοποιείται από τον Θεματοφύλακα σχετικά με κάθε ένα από 

τα Απορροφώμενα Αμοιβαία Κεφάλαια σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των 
κανονισμών των ΟΣΕΚΑ. 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος των συγχωνεύσεων, η οποία είναι η Παρασκευή, 
16η Μαρτίου 2018, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί από τον ACD 
και την FCA. 

Υφιστάμενα Μερίδια Ένα Μερίδιο Εισοδήματος ή ένα Μερίδιο Σώρευσης, κατά περίπτωση, στα 
Απορροφώμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων 
μεριδίων έκφρασης (το ένα χιλιοστό ενός Υφιστάμενου Μεριδίου). 

Έκτακτη Απόφαση Μια απόφαση που προτείνεται σε μια Σύσκεψη των Κατόχων Μεριδίων, η οποία 
για να ληφθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον 75% του 
συνολικού αριθμού των έγκυρων θετικών ψήφων. 

FCA Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας. 
Κανονισμοί της FCA / Κανόνες της FCA Οι κανόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο περί των οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων το οποίο περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Κανόνων και Οδηγιών της 
FCA όπως τροποποιούνται ή νομοθετούνται κατά καιρούς. 

Αμοιβαία Κεφάλαια Τα Απορροφώμενα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια. 
Μερίδια Εισοδήματος Γνωστά και ως Μερίδια Διανομής στα Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ένα 

Μερίδιο σε σχέση με το οποίο το κατανεμηθέν σε αυτό εισόδημα διανέμεται 
περιοδικά στους μεριδιούχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς. 
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Όρος	 Έννοια	
Θεσμικοί Επενδυτές Επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις ως θεσμικοί επενδυτές σύμφωνα με το 

νόμο και τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου. 
Χρηματοπιστωτικό Μέσο Το Χρηματοπιστωτικό Μέσο Ενσωμάτωσης των Απορροφώμενων Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της M&G, κατά 
περίπτωση. 

Επενδυτής(-ές) Οποιοδήποτε άτομο είναι μεριδιούχος ή κάτοχος μεριδίων των Απορροφώμενων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέσω της M&G Securities International Nominee 
Service. 

Κωδικοί ISIN Μοναδικός Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Αξιών, κατά περίπτωση. 
KIID Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, κατά περίπτωση. 
Φόρος εισφοράς (taxe d’abonnement) του 
Λουξεµβούργου 

Ο τοπικός ετήσιος φόρος εισφοράς του Λουξεμβούργου. 

M&G M&G Securities Limited, Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD) των 
Απορροφώμενων και των Απορροφώντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Αριθμός(οί) λογαριασμού M&G Ο αριθμός του μεμονωμένου λογαριασμού σας, όπως ορίζεται στο πινακίδιο 
εκτέλεσης εντολών. 

M&G International Investment Nominees 
Limited ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος 

Ο νόμιμος Μεριδιούχος Μεριδίων που αναφέρεται στο Μητρώο για Επενδυτές 
που κατέχουν τα Υφιστάμενα Μερίδιά τους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία M&G 
Securities International Nominee Service. 

M&G Securities International Nominee 
Service 

Η υπηρεσία που παρέχεται από την M&G για την εξυπηρέτηση όλων των 
επενδυτών που τη δεδομένη στιγμή κατέχουν τα Υφιστάμενα Μερίδιά τους μέσω 
της M&G International Investment Nominees Limited. 

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού 
Κεφαλαίου της M&G 

M&G (Lux) Investment Funds 1, µια ανώνυµη εταιρεία που έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία 
επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου (SICAV). 

Το φάσμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 
Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού 
Κεφαλαίου της M&G 

Η σειρά αµοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της M&G και τα οποία είναι 
ανώνυµες εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεµβούργο και 
πληρούν τις προϋποθέσεις ως Εταιρείες επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου. 

Έδρα της M&G Laurence Pountney 
Hill, London, 
EC4R 0HH, 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συνέλευση ή Συνέλευση των Μεριδιούχων Η έκτακτη γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων κάθε Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου προκειμένου να εγκριθεί το Πρόγραμμα, προσκλήσεις της οποίας 
περιέχονται στο Παράρτημα 5. 

Συγχωνεύσεις Οι συγχωνεύσεις των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στα Απορροφώντα 
Αμοιβαία Κεφάλαια όπως αναλύεται περαιτέρω στην παρούσα Εγκύκλιο και οι 
οποίες κατατάσσονται σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται 
βάσει ενός προγράμματος διακανονισμού σύμφωνα με το Μέρος 4 των 
κανονισμών των ΟΣΕΚΑ και σύμφωνα με το Πρόγραμμα. 

Απορροφώμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Τα αμοιβαία κεφάλαια όπως αναλύονται περαιτέρω στη σελίδα 3 της παρούσας 
Εγκυκλίου. 

Αξία Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του σχετικού Απορροφώμενου Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου υπολογιζόμενη σύμφωνα με το χρηματοπιστωτικό του μέσο στις 
13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
προσαρμοσμένη ώστε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε εισόδημα έχει κατανεμηθεί 
σε Μερίδια Σώρευσης για τη λογιστική περίοδο που λήγει την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος, μείον το Παρακρατηθέν Ποσό. Στην περίπτωση που η αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος του σχετικού Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβληθεί σημαντικά (κατά την κρίση του 
Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή και του Θεματοφύλακα) μεταξύ 13:00 
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης την Ημερομηνία Έναρξης και της μεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της έκδοσης Νέων Μεριδίων, η 
σχετική Αξία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσαρμοστεί 
αναλόγως. 

Νέος Θεματοφύλακας State Street Bank Luxembourg S.C.A.· ο θεματοφύλακας των Απορροφώντων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
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Όρος	 Έννοια	
Νέα μερίδια Ένα μερίδιο κατάλληλου τύπου και κατηγορίας στο αντίστοιχο Απορροφών 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο που πρόκειται να εκδοθεί στους μεριδιούχους βάσει του 
Προγράμματος. 

Πρόσκληση(εις) Πρόσκληση(εις) σε κάθε Συνέλευση όπως ορίζεται στο Παράρτημα 5. 
Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας 
επιβάρυνσης (OCF) 

Το Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας επιβάρυνσης της σχετικής κατηγορίας του 
Υφιστάμενου Μεριδίου στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή η σχετική 
κατηγορία Νέων Μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά περίπτωση 
και όπως ορίζεται στα σχετικά KIID για Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί 
να ληφθεί από τη διαδικτυακή μας τοποθεσία 
www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation 

Κανονισμοί Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού 
Τύπου 

Οι Κανονισμοί των Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 2001 (όπως 
τροποποιήθηκαν). 

Ενημερωτικό δελτίο Το ενημερωτικό δελτίο των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή της 
Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της M&G, κατά περίπτωση. Όπου 
ο όρος "ενημερωτικό δελτίο" αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της M&G, θα περιλαμβάνει επίσης τα 
συμπληρώματα των σχετικών Απορροφώντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Έντυπα Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα Εγκύκλιο ώστε οι επενδυτές που 
κατέχουν τα Μερίδιά τους μέσω της υπηρεσίας M&G Securities International 
Nominee Service να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο με 
τον οποίο η M&G International Investment Nominees Limited θα πρέπει να 
ψηφίζει στην Έκτακτη Απόφαση για λογαριασμό τους. 

Απαρτία Ο ελάχιστος αριθμός μεριδιούχων που απαιτείται να είναι παρόντες 
αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου αντιπροσώπου προκειμένου να είναι έγκυρη 
η Συνέλευση. 

Απορροφώντα Αμοιβαία Κεφάλαια Τα αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζονται στη σελίδα 3 της παρούσας Εγκυκλίου. 
Αξία Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων M&G (Lux) Dynamic Allocation 

Fund, M&G (Lux) Income Allocation Fund και M&G (Lux) Conservative 
Allocation Fund, η αξία του κεφαλαίου του σχετικού Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου υπολογίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό του στις 13:00 Ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (εξαιρουμένης 
οποιασδήποτε προσαρμογής μείωσης). Στην περίπτωση που η αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος του σχετικού Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβληθεί σημαντικά (κατά την κρίση της M&G 
Securities Limited βάσει του ρόλου της ως εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της M&G και του Νέου Θεματοφύλακα) 
μεταξύ 13:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης την Ημερομηνία Έναρξης και της 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της έκδοσης Νέων 
Μεριδίων, η σχετική Αξία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
προσαρμοστεί. 

Μητρώο Το Μητρώο Μεριδιούχων, που τηρείται από την International Financial Data 
Services (UK) Limited. 

Κανονισμοί Από κοινού οι Κανονισμοί Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, οι Κανονισμοί 
των ΟΣΕΚΑ, οι Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ηνωμένου Βασιλείου και οι 
Κανονισμοί της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF). 

Παρακρατηθέν Ποσό Ένα ποσό που υπολογίζεται από τον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή (μετά 
από διαβούλευση με τον Θεματοφύλακα και τον Ελεγκτή) το οποίο απαραιτήτως 
πρέπει να πληροί το πραγματικό και ενδεχόμενο παθητικό εκάστου του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετά τις Συγχωνεύσεις και θα πρέπει να 
τηρείται από τον Θεματοφύλακα (ως ο θεματοφύλακας των Απορροφώμενων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων) για τον σκοπό της κάλυψης αυτών των υποχρεώσεων. 

Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Φορείς παροχής υπηρεσιών είτε των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων είτε 
των Απορροφώντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1. 

Πρόγραμμα Το πρόγραμμα διακανονισμού για τη Συγχώνευση που ορίζεται στο Παράρτημα 2 
αυτού του εγγράφου. 
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Όρος	 Έννοια	
Μεριδιούχος Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταχωρηθεί στο μητρώο μεριδιούχων κατά την 

όγδοη ημέρα (την οποία η M&G έχει ορίσει ως εύλογο χρόνο σύμφωνα με τους 
Κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ηνωμένου Βασιλείου (FCA)) πριν την 
αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουμένων, ωστόσο, των προσώπων 
που δεν είναι πλέον μεριδιούχοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Συνέλευσης. 

Μερίδια Ένα μερίδιο κατάλληλης κατηγορίας και τύπου στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο ή στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά περίπτωση. 

ΟΣΕΚΑ Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
της 13ης Ιουλίου 2009. 

Κανονισμοί των ΟΣΕΚΑ Οι Κανονισμοί του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες του 
2011. 

Έντυπα Ψηφοφορίας Τα έγγραφα που παρέχονται στους μεριδιούχους προκειμένου να μπορέσουν να 
ψηφίσουν στην Έκτακτη Απόφαση στη Συνέλευση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η M&G Securities Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Δεοντολογίας στο Ηνωµένο Βασίλειο και παρέχει 
επενδυτικά προϊόντα. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε αρ. 90776. DEC / 
258309 


