
 

 
Λουξεμβούργο, 15 Νοεμβρίου 2017 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες εμφανίζονται στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία Δεκέμβριος 
2017 και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2017 (Ημερομηνία Εκτέλεσης Εντολών – OTD). 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ I) 
Γενικές Πληροφορίες 

Λόγω της συγχώνευσης των εταιρειών THEAM και BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η THEAM S.A.S. έχει διαγραφεί από τη λίστα των Διαχειριστών 
Επενδύσεων. 

Ενότητα «Τα Μερίδια» – Ελάχιστη Επένδυση για την κατηγορία «Privilege» 

Η ελάχιστη επένδυση για επενδυτές εκτός από τους Διαχειριστές και τους Διανομείς ώστε να θεωρούνται μεριδιούχοι της κατηγορίας «Privilege» σύμφωνα με 
τους όρους του ενημερωτικού δελτίου αυξάνεται από 1 εκατομμύριο ευρώ ανά επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι της κατηγορίας οι οποίοι δεν πληρούν αυτήν τη νέα ελάχιστη επένδυση έχουν την άδεια να παραμείνουν στην κατηγορία. 

  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πρόσθετες διοικητικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του Ενημερωτικού Δελτίου ή με στόχο τη 
συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 

Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. 

Εάν τα μερίδιά σας διατηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τις εγγραφές, 
εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω τέτοιων διαμεσολαβητών. 

Σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

PARWORLD 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 
Έδρα: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου αρ. B 77.384 
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