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Αγαπητή Κυρία / Αγαπητέ Κύριε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Pictet (το 
«Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε να αλλάξει την επενδυτική πολιτική του 
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου η επένδυση να εστιάσει στο 
βραχυπρόθεσμο αναδυόμενο χρέος.

Από την ημερομηνία υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού στις 
16 Ιανουαρίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), η επενδυτική πολιτική 
και οι στόχοι του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα έχουν ως εξής: 

Στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επιδιώκει αύξηση του 
εισοδήματος και του κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και άλλων χρεωστικών τίτλων που 
συνδέονται με τοπικές αναδυόμενες αγορές χρέους.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αποκτά έκθεση κατά κύριο λόγο σε νομίσματα 
των αναδυόμενων αγορών, μέσω άμεσων ή έμμεσων επενδύσεων όπως τα 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ως αναδυόμενες χώρες ορίζονται όσες θεωρούνται, κατά τον χρόνο της επένδυσης, 
βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την 
Παγκόσμια Τράπεζα, τον Διεθνή Χρηματοδοτικό Οργανισμό (IFC) ή μία από τις 
κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων. Οι εν λόγω χώρες, ενδεικτικά, είναι οι εξής: 
Μεξικό, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Ουγγαρία, Ισραήλ, Νότια Αφρική, Χιλή, Σλοβακία, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Αργεντινή, 
Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Κολομβία, Ταϊβάν, Ινδονησία, Ινδία, Κίνα, Ρουμανία, 
Ουκρανία, Μαλαισία, Κροατία και Ρωσία.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Κάθε άμεση επένδυση σε χρεωστικούς τίτλους θα είναι βραχείας/μέσης διάρκειας. 
Η υπολειπόμενη διάρκεια κάθε επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τα έξι έτη. Ωστόσο, 
η μέση υπολειπόμενη διάρκεια του χαρτοφυλακίου (η «διάρκεια») δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το 30% του καθαρού 
ενεργητικού του σε ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους που εκφράζονται σε 
ρενμινμπί μέσω (i) της ποσόστωσης QFII που παραχωρείται στους Διαχειριστές ή/
και (ii) της ποσόστωσης RQFII που παραχωρείται στους Διαχειριστές.

Οι επενδύσεις στην Κίνα δύνανται να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, 
στη Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων της Κίνας («CIBM»), άμεσα ή μέσω της 
ποσόστωσης QFII ή RQFII που παραχωρείται στους Διαχειριστές. Οι επενδύσεις 
στην Κίνα δύνανται επίσης να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε αποδεκτά 
προγράμματα συναλλαγών τίτλων ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο μέλλον, όπως εγκρίνεται κατά καιρούς από τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές.

Ωστόσο, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τηρεί τα εξής όρια: 

1. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αποκτά έκθεση σε χρεωστικούς 
τίτλους μη επενδυτικού βαθμού, συμπεριλαμβανομένου έως του 10% 
του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης και μη 
εξυπηρετούμενους χρεωστικούς τίτλους. Οι Διαχειριστές σκοπεύουν να 
οργανώσουν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έτσι ώστε οι χρεωστικοί τίτλοι 
υψηλής απόδοσης να μην υπερβαίνουν το 60% του καθαρού ενεργητικού 
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, όταν οι Διαχειριστές το 
κρίνουν σκόπιμο, οι χρεωστικοί τίτλοι υψηλής απόδοσης μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν, υπό εξαιρετικές συνθήκες, έως και το 80% του Επιμέρους 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

2. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το 10% του 
καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα 
με το Άρθρο 181 του Νόμου του 2010.

3. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως το 20% του 
καθαρού ενεργητικού του (συνδυάζοντας και τις δύο επενδύσεις) σε: 

 > τιτλοποιημένα δάνεια (asset backed securities – ABS) και σε 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια (mortgage backed securities – MBS) 
σε συμμόρφωση με το Άρθρο 2 του κανονισμού της 8ης Φεβρουαρίου 
2008 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

και 



 > σε τίτλους Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba 
ή οποιονδήποτε άλλο τύπο τίτλων σταθερού εισοδήματος που 
συμμορφώνεται με το ισλαμικό δίκαιο (Σαρία) εντός των ορίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό της 8ης Φεβρουαρίου 2008 του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

4. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει άνω του 10% του καθαρού 
ενεργητικού του σε μετοχές ή οποιονδήποτε άλλο παρεμφερή τίτλο, παράγωγα 
μέσα ή/και δομημένα προϊόντα (ιδίως μετατρέψιμα ομόλογα) που έχουν ως 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού ή παρέχουν έκθεση σε μετοχές ή παρεμφερείς 
τίτλους. Κατ’ αναλογία, οι επενδύσεις σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, 
που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τις επενδύσεις στα προαναφερόμενα στοιχεία 
ενεργητικού, εμπίπτουν επίσης στο όριο ύψους 10%.

5. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το 25% του 
καθαρού ενεργητικού του σε δομημένα προϊόντα, με ή χωρίς ενσωματωμένα 
παράγωγα, όπως, πιο συγκεκριμένα, γραμμάτια, πιστοποιητικά ή οποιεσδήποτε 
άλλες κινητές αξίες των οποίων οι αποδόσεις συνδέονται, μεταξύ άλλων, με 
έναν δείκτη (συμπεριλαμβανομένων των δεικτών μεταβλητότητας), νομίσματα, 
επιτόκια, κινητές αξίες, ένα καλάθι κινητών αξιών ή έναν οργανισμό 
συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό της 8ης Φεβρουαρίου 
2008 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

6. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως το 10% 
του καθαρού ενεργητικού του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα («Ομόλογα 
CoCo»).

7. Οι επενδύσεις σε τίτλους βάσει του Κανόνα 144A δεν δύνανται να 
υπερβαίνουν το 30% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου.

8. Οι επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους και στη Ρωσία (πέραν του 
χρηματιστηρίου MICEX-RTS), δεν θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού 
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και παράγωγα 
μέσα για την αντιστάθμιση ή/και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
εντός των ορίων που καθορίζονται στους επενδυτικούς περιορισμούς.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δύνανται να περιλαμβάνουν δικαιώματα 
προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος), 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος 
(συμπεριλαμβανομένων των μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων) και 
συμβάσεις ανταλλαγής (όπως, ενδεικτικά, Συμβάσεις Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου, Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου, και Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής 
Απόδοσης).



Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να διατηρεί, σε επικουρική βάση, 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, 
ωστόσο, προκειμένου να μειώσει την έκθεση στον κίνδυνο της αγοράς, να διατηρεί 
προσωρινά έως το 100% του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού, όπως, μεταξύ άλλων, καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, ΟΣΕΚΑ και 
άλλους ΟΣΕ χρηματαγοράς (εντός του ορίου του 10% για ΟΣΕΚΑ και άλλους 
ΟΣΕ).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει συμφωνίες δανεισμού 
τίτλων και να εκτελεί συναλλαγές επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης, 
προκειμένου να αυξάνει το κεφάλαιό του ή το εισόδημά του, ή να μειώνει τα 
σχετικά έξοδα ή τους κινδύνους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μετονομάσει το Επιμέρους 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε «Pictet – Short-Term Emerging Local Currency Debt».

Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ για την καθαρή αξία ενεργητικού που θα 
υπολογιστεί στις 16 Ιανουαρίου 2018.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των 
μεριδίων σας, χωρίς προμήθεια εξαγοράς, έως και το ποσό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού ανά μερίδιο που θα υπολογιστεί στις 12 Ιανουαρίου 2018.

Το νέο ενημερωτικό δελτίο της Pictet θα διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου κατόπιν αιτήματος.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Alexandre Ris Olivier Ginguené


