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Σημείωση

Εγγραφές στις μετοχές της Εταιρείας είναι έγκυρες μόνο όταν γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου, το οποίο
συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση που είναι διαθέσιμη και, επιπρόσθετα, από την τελευταία έκθεση εξαμήνου εάν δημοσιεύτηκε μετά την
τελευταία ετήσια έκθεση. Κανένα μέρος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή στα έγγραφα
που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ως έγγραφα που διατίθενται στο κοινό προς ενημέρωση.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο ορίζει το γενικό πλαίσιο που διέπει όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και θα πρέπει να διαβάζεται από
κοινού με τα φύλλα πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτά τα φύλλα πληροφοριών εισάγονται όταν
δημιουργείται ένα καινούριο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου. Οι πιθανοί
επενδυτές καλούνται να ανατρέξουν σε αυτά τα φύλλα πληροφοριών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση.
Το ενημερωτικό δελτίο θα ενημερώνεται τακτικά έτσι ώστε να περιλαμβάνει τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις. Συνιστάται στους επενδυτές να
απευθύνονται στην Εταιρεία για να τους επιβεβαιώσει ότι έχουν στην κατοχή τους το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο παρέχεται στο
δικτυακό τόπο www.ingim.com. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, χωρίς χρέωση, την πιο πρόσφατη έκδοση του
ενημερωτικού δελτίου προς κάθε μέτοχο ή πιθανό επενδυτή.
Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί στο Λουξεμβούργο και έχει την έγκριση της αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου. Η έγκριση αυτή δε μεταφράζεται σε καμία
περίπτωση ως έγκριση από μέρους της αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ποιότητας των μετοχών
της Εταιρείας ή της ποιότητας των επενδύσεων που έχει στην κατοχή της. Οι λειτουργίες της Εταιρείας υπόκεινται στην προσεκτική επίβλεψη της
αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου.
Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων («Investment Company Act») του 1940 στις Ηνωμένες Πολιτείες
και τις τροποποιήσεις του («Νόμος περί Εταιρειών Επενδύσεων»). Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων
(«Securities Act») των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933 και τις τροποποιήσεις του («Νόμος περί Τίτλων») ή σύμφωνα με τους νόμους περί τίτλων
οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και οι εν λόγω Μετοχές μπορούν να προσφέρονται, να πωλούνται ή να μεταβιβάζονται
κατά άλλο τρόπο μόνο σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων του 1933 και τους συναφείς πολιτειακούς ή άλλους νόμους περί τίτλων.
Οι Μετοχές της Εταιρείας δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή για
λογαριασμό οποιουδήποτε Προσώπου των ΗΠΑ όπως ορίζεται στον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων.
Οι αιτούντες ενδέχεται να πρέπει να δηλώσουν ότι δεν είναι Πρόσωπα των ΗΠΑ και ότι δεν αποκτούν Μετοχές για λογαριασμό Προσώπων των ΗΠΑ
ούτε με πρόθεση να πωλήσουν Μετοχές σε Πρόσωπα των ΗΠΑ
Οι Μετοχές της Εταιρείας, ωστόσο, μπορούν να προσφέρονται σε επενδυτές που θεωρούνται Πρόσωπα των ΗΠΑ σύμφωνα με το Νόμο για την
επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής (“FATCA”) υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν θεωρούνται Πρόσωπα των
ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act).
Συνιστάται στους επενδυτές να λαμβάνουν πληροφορίες για τους νόμους και τους κανονισμούς (ιδιαίτερα με όσους σχετίζονται με τη φορολόγηση και
τους συναλλαγματικούς ελέγχους) που είναι εφαρμόσιμοι στη χώρα καταγωγής τους, διαμονής ή κατοικίας τους, όσον αφορά σε επενδύσεις στην
Εταιρεία και να συμβουλεύονται το δικό τους χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο ή λογιστή για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο του
παρόντος ενημερωτικού δελτίου.
Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι πληροί όλες τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στο Λουξεμβούργο σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο κατά την ημερομηνία
δημοσίευσής του. Κατά το μέτρο που μπορεί να έχει εύλογη γνώση περί αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες
που περιέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο έχουν σωστά και πιστά αναπαραχθεί και ότι δεν έχει παραλειφθεί καμία πληροφορία, η οποία εάν είχε
συμπεριληφθεί θα μετέβαλε τις έννοιες αυτού του εγγράφου. Η αξία των μετοχών της Εταιρείας επηρεάζεται από μεταβολές ενός μεγάλου αριθμού
παραγόντων. Οποιαδήποτε εκτίμηση ή ένδειξη αναφορικά με προηγούμενες αποδόσεις παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προειδοποιεί ότι, κατά τη συνήθη ροή
εργασιών, και λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο, η τιμή εξαγοράς των μετοχών μπορεί
να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή εγγραφής.
Η επίσημη γλώσσα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι η Αγγλική. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Στην
περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου και των εκδόσεων που έχουν συνταχθεί σε άλλες
γλώσσες, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση, με εξαίρεση την περίπτωση (και μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση) που το δίκαιο της δικαιοδοσίας στην
οποία οι μετοχές διατίθενται στο κοινό, προβλέπει διαφορετικά. Σε μία τέτοια περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα ερμηνεύεται ωστόσο σύμφωνα με το
δίκαιο του Λουξεμβούργου. Οι διακανονισμοί διαφορών ή διαφωνιών για επενδύσεις στην Εταιρεία θα υπόκεινται επίσης στο δίκαιο του Λουξεμβούργου.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΙΑ
ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ.
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Γλωσσάρι

Αντιπρόσωποι: Ο διανομέας που εγγράφει μετοχές στο όνομά
του ενώ τις φυλάσσει προς όφελος του νόμιμου κατόχου τους.
Αντιπρόσωπος

Πληρωμών:

Πληρωμών που ορίζεται από την Εταιρεία.

Κάθε

Αντιπρόσωπος

Δείκτης Αναφοράς (Benchmark): Ο δείκτης αναφοράς είναι

ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου δύναται να μετράται η
απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά. Ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει
διάφορες Κατηγορίες Μετοχών και αντίστοιχους δείκτες αναφοράς και
οι εν λόγω δείκτες αναφοράς ενδέχεται να μεταβάλλονται από καιρό σε
καιρό. Επιπλέον πληροφορίες για τις αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών
παρέχονται προς ενημέρωση στον δικτυακό τόπο www.ingim.com. Ο
δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να λειτουργεί ως οδηγός σε σχέση με
την κεφαλαιοποίηση αγοράς των στοχευόμενων υποκείμενων
εταιρειών και, όπου ισχύει, αυτό θα δηλώνεται στον επενδυτικό στόχο
και στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο
βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς ενδέχεται να ποικίλλει
από Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνου, ο επενδυτικός
στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου όπως και η συγκέντρωση συστατικών στο δείκτη
αναφοράς.

Διακοπή: Χρονικό περιθώριο κατά το οποίο διακόπτεται η
παραλαβή αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: πριν τις
15.30 ΩΚΕ κάθε Hμέρα Aποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου στην ενότητα «πρόσθετες πληροφορίες».
Διανομέας: Κάθε Διανομέας που ορίζεται από την Εταιρεία ο



















































































Ημερομηνία Αποτίμησης: Κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός και εάν
ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ημερομηνία πληρωμής εγγραφής, εξαγοράς και
μετατροπής: Συνήθως τρεις Εργάσιμες Ημέρες μετά την ισχύουσα

Ημέρα Αποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο
πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η
περίοδος αυτή μπορεί να αυξηθεί έως και 5 Εργάσιμες Ημέρες κατόπιν
έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης.

Θεματοφύλακας: Το ενεργητικό της Εταιρείας διατηρείται υπό τη
φύλαξη και τον έλεγχο της Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A.

Θεσμικοί επενδυτές: Επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174

(II) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου του 2010,
συμπεριλαμβανομένων επί του παρόντος ασφαλιστικών εταιρειών,
ταμείων συντάξεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επαγγελματιών
στον χρηματοοικονομικό κλάδο που επενδύουν είτε στο όνομά τους είτε
στο όνομα των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές υπό την
έννοια αυτού του ορισμού ή υπό διακριτική διαχείριση, προγράμματα
συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου ή αλλοδαπά και εταιρείες
συμμετοχών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ιστορική απόδοση: πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη
απόδοση κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχονται στο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. Η προηγούμενη
απόδοση δεν πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη για το πώς θα αποδώσει
ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο μέλλον και δεν μπορεί κατά
κανένα τρόπο να παρέχει εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις.

Διαχειριστής Επενδύσεων: Καθένας από τους Διαχειριστές
Επενδύσεων που ορίζονται από την Εταιρεία ή την Εταιρεία
Διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρείας.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή: Σε σχέση με
μετοχές οποιασδήποτε Κατηγορίας Μετοχών, η αξία ανά Μετοχή όπως
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο Χ «Καθαρή Αξία Ενεργητικού», στο «Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες
πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.

Έγγραφο
Βασικών
Πληροφοριών
για
τους
Επενδυτές: Ένα τυποποιημένο έγγραφο, για κάθε Κατηγορία

τροποποιήσεις του.

οποίος διανέμει ή διακανονίζει τη διανομή των Μετοχών.

Μετοχών της Εταιρείας, που συνοψίζει βασικές πληροφορίες για τους
Μετόχους σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.



Καταστατικό: Το Καταστατικό της Εταιρείας με τις εκάστοτε
Κατηγορία Μετοχών: Μία, μερικές ή όλες οι Κατηγορίες Μετοχών

Τα ελάχιστα επίπεδα επένδυσης και διακράτησης για αρχικές
επενδύσεις.

που προσφέρονται από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα στοιχεία
ενεργητικού της οποίας θα επενδύονται από κοινού με εκείνα άλλων
Κατηγοριών Μετοχών αλλά η οποία ενδέχεται να έχει τη δική της
διάρθρωση αμοιβών, ποσό ελάχιστης εγγραφής και διακράτησης,
Μερισματική πολιτική, Νόμισμα Αναφοράς ή άλλα χαρακτηριστικά.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Τα αμοιβαία κεφάλαια

Κινητές Αξίες: Οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 (34) του

Ελάχιστο ποσό εγγραφής και διακράτησης:

"ομπρέλα" είναι μεμονωμένα νομικά πρόσωπα τα οποία αποτελούνται
από ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει το δικό του επενδυτικό στόχο και τη
δική του επενδυτική πολιτική και περιλαμβάνει το δικό του
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού.

Εργάσιμη ημέρα: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από την

Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του
Πάσχα, την ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου) και την
επομένη των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου).

Εταιρεία Διαχείρισης: Η Εταιρεία που λειτουργεί ως ορισθείσα
εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας υπό την έννοια του νόμου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010 και στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη
διαχείριση, τη διοίκηση και τη διάθεση των επενδύσεων.
Εταιρεία: Η ING International, συμπεριλαμβανομένων όλων των
υφιστάμενων και μελλοντικών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
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Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Κράτος μέλος: Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέρισμα: Διανομή μέρους ή του συνόλου του καθαρού εισοδήματος,

των κεφαλαιακών κερδών ή/ και του κεφαλαίου που αποδίδεται σε μία
Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Μέσα Χρηματαγοράς: Τα μέσα που αποτελούν συνήθως
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, τα οποία είναι
ρευστοποιήσιμα και η αξία τους μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια
ανά πάσα στιγμή.
Μετοχές: Οι Μετοχές κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
προσφέρονται σε ονομαστική μορφή, εκτός εάν αποφασίζεται
διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Όλες οι Μετοχές
πρέπει να αποπληρώνονται πλήρως ενώ κλάσματα μετοχών θα
εκδίδονται έως και 3 δεκαδικά ψηφία.
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Μέτοχος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή
του Μετοχές ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Νόμισμα Αναφοράς: Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη

μέτρηση της απόδοσης ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για
λογιστικούς σκοπούς.

ΟΟΣΑ: Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη.
Οργανωμένη Αγορά: Η αγορά που ορίζεται στο εδάφιο 14 του
Άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
της
21ης
Απριλίου
2004
για
τις
αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων όπως και κάθε άλλη αγορά σε ένα
Επιλέξιμο Κράτος που είναι οργανωμένη, λειτουργεί κανονικά και είναι
αναγνωρισμένη και ανοιχτή για το κοινό.
ΟΣΕΚΑ: Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

("ΟΣΕΚΑ") κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Προμήθεια Απόδοσης: Η σχετική με την απόδοση προμήθεια
που είναι πληρωτέα από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο
Διαχειριστή Επενδύσεων.
Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων: Κάθε
Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων που ορίζεται από την
Εταιρεία.
Υποδιαχειριστής

Επενδύσεων: Καθένας από τους
Υποδιαχειριστές Επενδύσεων στους οποίους ο Διαχειριστής
Επενδύσεων έχει αναθέσει τη διαχείριση επενδύσεων του αντίστοιχου
χαρτοφυλακίου συνολικά ή εν μέρει.

ΩΚΕ: Ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
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CSSF: Η Commission de Surveillance du Secteur Financier (Εποπτική
Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου) είναι η ρυθμιστική και
εποπτική αρχή της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο.
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
I.

Σύντομη επισκόπηση της Εταιρείας

-

Η ING Asset Management B.V. που ενεργεί μέσω του
υποκαταστήματός στο Βουκουρέστι, Ρουμανία
Costache Negri 1-5, Bucharest,
Romania

-

ING Investment Management (C.R.) a.s.
Bozdéchova 2/344, 150 00 Prague 5,
Czech Republic

Τόπος, μορφή και ημερομηνία σύστασης
Συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, στο Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου υπό τη μορφή εταιρείας επενδύσεων ανοικτού τύπου
μεταβλητού κεφαλαίου (Société d’investissement à capital variable “SICAV”) με πολλαπλά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στις 18 Μαΐου
1994.

Νόμιμη Έδρα
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών
B 47586

Εποπτική αρχή
Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF)

Υποδιαχειριστές Επενδύσεων
-

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd
MBFC Tower 2
# 31-01, 10 Marina Boulevard
018983 Σιγκαπούρη
ING Investment Management International LLC.230 Park
Avenue, Suite 1800
New York, NY 10169, ΗΠΑ

Θεματοφύλακας, Υπεύθυνος Μητρώου και
Μεταβιβάσεων και Αντιπρόσωπος Πληρωμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Πρόεδρος:

2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

-

Mr. Gerard Roelofs
Επικεφαλής Πελατών Διεθνούς Ομίλου (Head of Client Group
International)
ING Investment Management (“ ο Όμιλος” )
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

Μέλη Δ.Σ.:
-

-

-

Κος D.A. Buggenhout
Διευθυντής Εργασιών (Chief Operating Officer)
ING Investment Management (“ ο Όμιλος” )
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

ING Asset Management B.V.
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές
Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές

Οικονομικό έτος
Από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους

Κος Benoît De Belder
Head of Fund Risk and Risk Engineering (Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνου Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
ING Investment Management (“ ο Όμιλος” )
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

Ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης

Κος Johannes Stoter
Διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer)
ING Investment Management (“ ο Όμιλος” )
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση
παραπόνων, επικοινωνήστε με:

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach

Εταιρεία Διαχείρισης
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Διαχειριστές Επενδύσεων
-

(μη αποκλειστικός) Παγκόσμιος διανομέας

ING Asset Management B.V.
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS,
The Netherlands
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Η τρίτη Πέμπτη του Οκτωβρίου στις 15:20 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
(Εάν δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η συνέλευση θα πραγματοποιείται την
επόμενη Εργάσιμη Ημέρα)

ING Investment Management
P.O. Box 90470
2509 LL The Hague,
The Netherlands
Τηλ. +31 70 378 1800
e-mail : fundinfo@ingim.com
ή www.ingim.com
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II. Πληροφορίες για τις επενδύσεις
Γενικά
Μοναδικός σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει τα κεφάλαια που
βρίσκονται στη διάθεσή της σε κινητές αξίες ή/ και σε άλλα ρευστά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο Άρθρο
41 (1) του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 επιτρέποντας έτσι στους
Μετόχους της να επωφελούνται των αποτελεσμάτων της διαχείρισης
χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται με τα
επενδυτικά όρια, όπως αυτά ορίζονται στο μέρος Ι του Νόμου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010.
Η Εταιρεία συνιστά ένα και μόνο νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο των
στόχων της, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει έναν αριθμό Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία διαθέτουν ξεχωριστή διοίκηση και
διαχείριση. Ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικές πολιτικές που
ισχύουν συγκεκριμένα για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
παρατίθενται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως
ξεχωριστή οντότητα σε σχέση με τους Μετόχους. Κατά παρέκκλιση του
Άρθρου 2093 του Αστικού Κώδικα του Λουξεμβούργου, το ενεργητικό
του συγκεκριμένου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου καλύπτει μόνο τις
οφειλές και τις υποχρεώσεις του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, ακόμα και εκείνες που υφίστανται σε σχέση με τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίζει την
έκδοση μίας ή περισσότερων Κατηγοριών Μετοχών για κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διάρθρωση των αμοιβών, το ποσό
ελάχιστης εγγραφής και διακράτησης, το νόμισμα αναφοράς στο οποίο
εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού, η πολιτική αντιστάθμισης
κινδύνων και οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδυτών μπορεί να διαφέρουν
με βάση τις διάφορες Κατηγορίες Μετοχών. Οι διάφορες Κατηγορίες
Μετοχών μπορούν επίσης να διαφοροποιούνται βάσει άλλων
στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την «Αμυντική Πολιτική» του Ομίλου ING και
όπου είναι νομικά δυνατό και μεμονωμένα εφαρμοστέο δεν θα
επενδύει σε εταιρείες άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγή και/ ή
διανομή αμφιλεγόμενων όπλων.Η «Αμυντική Πολιτική» του Ομίλου
ING είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση στο δικτυακό τόπο
www.ing.com.

Πληροφορίες αποκλειστικά για κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές που ακολουθούνται για κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενται στο φύλλο πληροφοριών
κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

III. Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές
Οι εγγραφές, οι εξαγορές και οι μετατροπές Μετοχών δύνανται να
διεξάγονται μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Υπεύθυνου Μητρώου
και Υπεύθυνου Μεταβιβάσεων, των Διανομέων και των
Αντιπροσώπων Πληρωμών της Εταιρείας. Αμοιβές και έξοδα που
σχετίζονται με τις εγγραφές, τις εξαγορές και τις μετατροπές
παρουσιάζονται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
Οι Μετοχές θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή, εκτός εάν
αποφασίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
και δε θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά μετοχών. Επίσης, οι
Μετοχές μπορούν να διακρατώνται και να μεταβιβάζονται μέσω
λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Τα
πιστοποιητικά ανώνυμων μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά την
ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα
αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους αλλά θα
αντικαθίστανται από ονομαστικές μετοχές εκδιδόμενες άνευ
πιστοποιητικού. Δεν θα εκδίδονται πλέον έγχαρτες ανώνυμες μετοχές
και οι αποϋλοποιημένες ανώνυμες μετοχές με λογιστική εγγραφή που
κρατούνται στην Εταιρεία θα ακυρώνονται και οι επενδυτές που
κατέχουν τέτοιες μετοχές θα καταχωρούνται στο μητρώο μετόχων της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί, ωστόσο, να
αποφασίσει να επιδιώξει την έκδοση ανώνυμων μετοχών σε ορισμένες
αγορές ή κανάλια διανομής.
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Το τίμημα εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής υπόκειται σε φόρους,
εισφορές και τέλη χαρτοσήμου, εάν υπάρχουν, που βαρύνουν τον
επενδυτή σε περίπτωση εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής.
Όλες οι εγγραφές, οι εξαγορές και οι μετατροπές θα διεκπεραιώνονται
επί της βάσης ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μετοχών δε θα είναι γνωστή ούτε θα
προσδιορίζεται κατά το χρόνο εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής.
Εάν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία προσφέρονται οι Μετοχές, το
τοπικό δίκαιο ή οι πρακτικές απαιτούν οι εντολές εγγραφής, εξαγοράς
και/ή μετατροπής και οι συναφείς χρηματικές ροές να μεταβιβάζονται
μέσω τοπικών αντιπροσώπων πληρωμών, οι πρόσθετες χρεώσεις των
συναλλαγών για οποιαδήποτε μεμονωμένη εντολή, καθώς και για
πρόσθετες διοικητικές υπηρεσίες και για την παράδοση Πιστοποιητικών
Μετοχών μπορούν να χρεώνονται στους επενδυτές από τους τοπικούς
αυτούς αντιπροσώπους πληρωμών.
Σε ορισμένες χώρες στις οποίες προσφέρονται οι Μετοχές, υπάρχει η
δυνατότητα να επιτρέπονται και Προγράμματα αποταμίευσης. Τα
χαρακτηριστικά (ελάχιστο ποσό, διάρκεια κ.λπ.) και οι λεπτομέρειες
κόστους όσον αφορά στα Προγράμματα αποταμίευσης διατίθενται στην
έδρα της Εταιρείας κατόπιν σχετικής αίτησης ή στα νομικά έγγραφα
προσφοράς που ισχύουν για τη συγκεκριμένη χώρα όπου προσφέρονται
τα Προγράμματα αποταμίευσης.
Στην περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού και/ή αναστολής των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και
μετατροπής, οι εντολές που έχουν δοθεί θα εκτελούνται στην πρώτη
ισχύουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά τη λήξη της περιόδου
αναστολής.
Η Εταιρεία λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την αποφυγή της
διαπραγμάτευσης μετά τις επιτρεπόμενες προθεσμίες (late trading)
διασφαλίζοντας ότι οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής δεν
θα γίνονται δεκτές μετά την προθεσμία για τις εν λόγω αιτήσεις ως
ορίζεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η Εταιρεία δεν εγκρίνει πρακτικές που σχετίζονται με το Χρονισμό της
Αγοράς ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως μία μέθοδος αρμπιτράζ μέσω της
οποίας ο επενδυτής προχωρά συστηματικά σε εγγραφές και εξαγορές ή
μετατροπές Μετοχών του ίδιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος, εκμεταλλευόμενος τις χρονικές
διαφορές και/ ή τις ατέλειες ή ελλείψεις στη μέθοδο προσδιορισμού της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίπτει τις εντολές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής ενός
επενδυτή για τον οποίο διατηρεί υποψίες ότι εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές
και, εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να
προστατεύσει τα συμφέροντα της Εταιρείας και των άλλων επενδυτών.

Εγγραφές
Η Εταιρεία αποδέχεται αιτήματα εγγραφής κάθε Ημέρα Αποτίμησης,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα φύλλα πληροφοριών του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σύμφωνα με τους κανόνες διακοπής (cut-off)
παραλαβής των εντολών που ορίζονται στο Γλωσσάριο ή στα φύλλα
πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Οι Μετοχές εκδίδονται σε συμβατικά καθορισμένες ημερομηνίες
διακανονισμού. Σε περίπτωση εγγραφών, η έκδοση Μετοχών γίνεται
εντός 3 Εργάσιμων Ημερών κατόπιν αποδοχής του αιτήματος εγγραφής.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί έως και 5 Εργάσιμες Ημέρες
κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης.
Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να υπόκειται σε προμήθεια εγγραφής
πληρωτέα στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο αφορά και/ή στο
διανομέα, όπως περιγράφεται στα φύλλα πληροφοριών του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το ποσό εγγραφής είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν την
καταβολή σε άλλο νόμισμα θα χρεώνονται με τυχόν συναλλαγματικές
επιβαρύνσεις. Το ξένο συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού
αποσταλούν τα μετρητά στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το ποσό εγγραφής θα πρέπει να καταβάλλεται εντός των χρονικών
ορίων που αναφέρονται για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο
Γλωσσάριο του ενημερωτικού δελτίου ή στα φύλλα πληροφοριών των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να
σταματήσει την έκδοση Μετοχών. Μπορεί να περιορίσει το μέτρο αυτό
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σε ορισμένες χώρες, ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ή
ορισμένες Κατηγορίες Μετοχών.
Η Εταιρεία μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει την απόκτηση των
Μετοχών της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εξαγορές



















































































οποία πρόκειται να γίνει η μετατροπή, οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν
μετατροπή των Μετοχών τους σε Μετοχές του ίδιου τύπου Κατηγορίας
Μετοχών άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή διαφορετικού τύπου
Κατηγορίας Μετοχών του ίδιου ή άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Οι μετατροπές θα γίνονται βάσει της τιμής της αρχικής
Κατηγορίας Μετοχών που θα μετατρέπεται στην Καθαρή Αξία
Ενεργητικού της ίδιας ημέρας της άλλης Κατηγορίας Μετοχών.

Οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου
ή μέρους των Μετοχών που κατέχουν σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο.

Οι δαπάνες εξαγοράς και εγγραφής που σχετίζονται με τη μετατροπή
μπορούν να χρεώνονται στο Μέτοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
φύλλο πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία αποδέχεται αιτήματα εξαγοράς κάθε Ημέρα Αποτίμησης,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα φύλλα πληροφοριών των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους κανόνες
διακοπής (cut-off) της παραλαβής των εντολών που ορίζονται στο
Γλωσσάριο ή στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων.

Σε περίπτωση αίτησης μετατροπής, οι Μέτοχοι θα πρέπει να
προσκομίζουν, όπου ισχύει, τις ανώνυμες μετοχές (έντυπα
πιστοποιητικά) μαζί με όλες τις ανεξόφλητες μερισματαποδείξεις, στην
περίπτωση μετοχών διανομής.

Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να επιβαρυνθεί με προμήθεια εξαγοράς
πληρωτέα στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο αφορά και/ή
στο διανομέα, όπως περιγράφεται στα φύλλα πληροφοριών του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση αίτησης για την εξαγορά Μετοχών διανομής, οι Μέτοχοι
θα πρέπει να προσκομίζουν, όπου αυτά υφίστανται, τα πιστοποιητικά
των μετοχών μαζί με όλες τις μη εξοφλημένες μερισματαποδείξεις.
Οι συνήθεις φόροι, οι αμοιβές και τα έξοδα διαχείρισης θα βαρύνουν
τον Μέτοχο.
Το ποσό εξαγοράς είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να τους
καταβληθεί το ποσό της εξαγοράς σε άλλο νόμισμα θα επιβαρύνονται
με τις τυχόν υφιστάμενες συναλλαγματικές χρεώσεις. Το ξένο
συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στους
αντίστοιχους Μετόχους.
Ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ούτε ο Θεματοφύλακας
μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράλειψη
πληρωμής λόγω διενέργειας οποιουδήποτε συναλλαγματικού ελέγχου
ή άλλων περιστάσεων πέραν της σφαίρας του ελέγχου τους οι οποίες
μπορεί να περιορίσουν ή και να εμποδίσουν τη μεταφορά του
προϊόντος της εξαγοράς των Μετοχών στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής (με αναφορά
στην αναλογία εξαγοράς τους) υπερβαίνουν το 10% της συνολικής
αξίας του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μία Ημέρα
Αποτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να
αναστείλει όλες τις αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής έως ότου
υπάρχει επαρκής ρευστότητα για να καλυφθούν οι εν λόγω αιτήσεις. Η
περίοδος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα Ημέρες
Αποτίμησης. Την Ημέρα Αποτίμησης μετά από αυτό το χρονικό
διάστημα, οι εν λόγω αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής θα
διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και θα διακανονίζονται πριν από
τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν στη διάρκεια ή/και μετά από αυτό το
χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήψη τους, οι αιτήσεις εξαγοράς δεν μπορούν να αποσυρθούν
παρά μόνο όταν αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς όπως
προβλέπεται στο «Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες πληροφορίες» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΧΙ. «Προσωρινή
αναστολή του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» ή/ και
παρεπόμενη αναστολή συναλλαγών κατά τη διάρκεια των εν λόγω
αναστολών.
Η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά όλων των
Μετοχών εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα άτομο το οποίο δεν
επιτρέπεται να έχει Μετοχές της Εταιρείας, είτε μόνο του, είτε με άλλα
άτομα, είναι κάτοχος Μετοχών της Εταιρείας, ή μπορεί να προχωρήσει
σε υποχρεωτική εξαγορά μέρους των Μετοχών, εάν προκύπτει ότι ένα
ή περισσότερα άτομα έχουν στην κατοχή τους ένα μέρος των Μετοχών
της Εταιρείας κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Εταιρεία ενδεχομένως να
υπόκειται σε φορολογική νομοθεσία δικαιοδοσίας άλλης εκτός του
Λουξεμβούργου.

Μετατροπές
Με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς κάθε όρο που διέπει την
πρόσβαση (περιλαμβανομένων των όρων σχετικά με το ελάχιστο
ποσό εγγραφής και διακράτησης) στην Κατηγορία Μετοχών στην
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Μετά τη λήψη τους, οι αιτήσεις για μετατροπές Μετοχών δεν μπορούν να
αποσυρθούν παρά μόνο σε περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Εάν ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού των Μετοχών που πρόκειται να αποκτηθούν αναστέλλεται
αφού έχουν ήδη εξαγοραστεί οι Μετοχές προς μετατροπή, μόνο η
συνιστώσα απόκτησης της διαδικασίας μετατροπής μπορεί να ανακληθεί
κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Εγγραφές και εξαγορές σε είδος
Η Εταιρεία μπορεί στο εξής να συμφωνήσει στην έκδοση μετοχών με
αντάλλαγμα την εισφορά σε είδος αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων
σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και την υποχρέωση
συγκεκριμένα να προσαγάγει την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για την
Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καθορίζει τη φύση
και το είδος των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ανά περίπτωση
εφόσον οι τίτλοι συνάδουν με τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική
πολιτική του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα έξοδα που
συνδέονται με τις εν λόγω εγγραφές σε είδος θα πρέπει να καλύπτονται
από τους μετόχους που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εν λόγω
εγγραφή.
Η Εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, να προχωρήσει σε πληρωμές εξαγορών σε είδος, διανέμοντας
επενδύσεις από το σύνολο ενεργητικού αναφορικά με την Κατηγορία
Μετοχών ή Κατηγορίες Μετοχών μέχρι και την αξία που υπολογίζεται
κατά την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία η τιμή εξαγοράς
υπολογίζεται. Εξαγορές που δε γίνονται σε μετρητά θα αποτελούν
αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή
της Εταιρείας. Εξαγορές σε είδος είναι πιθανές μόνο εφόσον (i)
παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους μετόχους, (ii) οι εν λόγω
μέτοχοι έχουν εκφράσει τη συμφωνία τους και (iii) η φύση και ο τύπος
των στοιχείων προς μεταβίβαση καθορίζονται σε δίκαιη και εύλογη βάση
και χωρίς να ζημιώνονται τα συμφέροντα των άλλων μετόχων της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών ή των αντίστοιχων κατηγοριών
μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα που προκύπτουν από αυτές
τις εξαγορές σε είδος θα επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο μέτοχο.

IV. Αμοιβές, έξοδα και φορολογία
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Θα εφαρμόζεται η εξής διάρθρωση αμοιβών/ προμηθειών:
Ως αμοιβή για τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία
Διαχείρισης που έχει ορισθεί, η ING Investment Management
Luxembourg S.A. θα αμείβεται με προμήθεια, η οποία θα ορίζεται στο
δελτίο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συμφωνία
συλλογικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων μεταξύ της Εταιρείας και της
Εταιρείας Διαχείρισης. Το επίπεδο της μέγιστης αμοιβής διαχείρισης που
χρεώνεται στους επενδυτές αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ
και σε άλλους ΟΣΕ-στόχο και όπου η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο
Διαχειριστής Επενδύσεων αμείβονται για τη διαχείριση ενός ή
περισσότερων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρεώνεται άμεσα
στο ενεργητικό αυτών των ΟΣΕΚΑ και των άλλων ΟΣΕ, οι πληρωμές
αυτές θα αφαιρούνται από την αμοιβή που είναι πληρωτέα στην Εταιρεία
Διαχείρισης ή στο Διαχειριστή Επενδύσεων.
Εκτός από την αμοιβή διαχείρισης και απόδοσης, όπου αυτές ισχύουν,
κάθε Κατηγορία Μετοχών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο
πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα
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επιβαρύνεται με μία σταθερή αμοιβή υπηρεσιών («Σταθερή Αμοιβή
Υπηρεσιών») που θα καλύπτει τη διαχείριση και φύλαξη του
ενεργητικού και άλλες λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες, όπως
ορίζεται στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
1. Η Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών χρεώνεται σε επίπεδο κατηγοριών
μετοχών για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Σταθερή
Αμοιβή Υπηρεσιών σωρεύεται σε κάθε υπολογισμό της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού στο ποσοστό που καθορίζεται στο φύλλο
πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
και καταβάλλεται μηνιαίως, μετά το τέλος κάθε μήνα, στην Εταιρεία
Διαχείρισης. Η εν λόγω Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών είναι σταθερή
υπό την έννοια ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα επιβαρύνεται με
τυχόν έξοδα που υπερβαίνουν την εν λόγω Σταθερή Αμοιβή
Υπηρεσιών που χρεώνεται στην Κατηγορία Μετοχών.
Αντιστρόφως, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται να κρατήσει
οποιοδήποτε ποσό της αμοιβής υπηρεσιών που χρεώνεται στην
Κατηγορία Μετοχών και υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα που
σημειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών
κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου.
α.

Η Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών καλύπτει:
κόστη και έξοδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που
παρέχονται στην Εταιρεία από τους παρόχους υπηρεσιών
πέραν της εταιρείας διαχείρισης στους οποίους η εταιρεία
διαχείρισης ενδέχεται να έχει αναθέσει λειτουργίες σχετικά
με τον ημερήσιο υπολογισμό της καθαρής αξίας
ενεργητικού των τμημάτων και άλλες λογιστικές και
διοικητικές υπηρεσίες, λειτουργίες υπεύθυνου μητρώου
και μεταβιβάσεων, κόστη σε σχέση με τη διανομή των
τμημάτων και την καταχώρηση των τμημάτων για δημόσια
εγγραφή σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες, περιλαμβανομένων
των τελών που οφείλονται στις εποπτικές αρχές αυτών
των χωρών
ii.

iii.

β.

καταστάσεις αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με
άλλους αντιπροσώπους και παρόχους υπηρεσιών άμεσα
οριζόμενους από την Εταιρεία, όπως ο Θεματοφύλακας, ο
κύριος ή ο τοπικός αντιπρόσωπος πληρωμών, τα έξοδα
για τον υπεύθυνο εγγραφής και την εγγραφή στο
χρηματιστήριο, για τους ελεγκτές και τους νομικούς
συμβούλους, τις αμοιβές των μελών του ΔΣ και εύλογα
γενικά έξοδα των μελών του ΔΣ της Εταιρείας
άλλες αμοιβές και έξοδα όπως τα έξοδα σύστασης και το
κόστος για τη σύσταση νέων Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, έξοδα κατά την έκδοση και εξαγορά μετοχών
και την πληρωμή μερισμάτων (εάν υφίστανται), έξοδα
ασφαλειών, αξιολόγησης κατά περίπτωση, δημοσίευσης
των τιμών των μετοχών, έξοδα εκτύπωσης, αναφοράς και
δημοσιεύσεων όπως και το κόστος της σύνταξης,
εκτύπωσης και διανομής ενημερωτικών δελτίων και
άλλων
περιοδικών
εκθέσεων
ή
καταστάσεων
καταχώρησης και όλα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα όπως,
ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τέλεξ και τελεφάξ

Η Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών δεν καλύπτει:
i.

το κόστος και τα έξοδα για την αγορά και πώληση τίτλων
χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων

ii.

χρεώσεις μεσιτείας

iii.

το κόστος συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τη
θεματοφυλακή

iv.

χρεώσεις τόκων και τραπεζικές χρεώσεις και λοιπά έξοδα
σχετιζόμενα με τις συναλλαγές

v.

έκτακτα έξοδα (ως ορίζονται στη συνέχεια) και

vi.

την καταβολή του φόρου συνδρομής (taxe d’abonnement)
του Λουξεμβούργου.

Κατά τον προσδιορισμό του επιπέδου της Σταθερής Αμοιβής
Υπηρεσιών, λαμβάνεται υπόψη η συνολική ανταγωνιστικότητα σε
σχέση με τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση ή/ και το
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λόγο συνολικών εξόδων σε σύγκριση με παρόμοια επενδυτικά προϊόντα.
2. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να έχει το δικαίωμα να εισπράττει
Αμοιβή Απόδοσης η οποία θα πληρώνεται από το ενεργητικό της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών.
Το φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
αναφέρει τις Κατηγορίες Μετοχών για τις οποίες ενδέχεται να ισχύει
Αμοιβή Απόδοσης, το ποσοστό αυτής και τον αντίστοιχο Στόχο
Απόδοσης. Εάν μια Κατηγορία Μετοχών εκφράζεται σε άλλο
νόμισμα ή εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, ο
Στόχος Απόδοσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η Αμοιβή Απόδοσης μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μετοχών θα
σωρεύεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης (“t“) και είτε θα παγιώνεται και
θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους είτε, στην
περίπτωση που οι μετοχές εξαγοραστούν κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους, η Αμοιβή Απόδοσης θα παγιώνεται, αλλά
ωστόσο δε θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος κάθε οικονομικού έτους,
εάν η αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου υπερβαίνει είτε το Στόχο Απόδοσης είτε το σχετικό σημείο
'high water mark', όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Οι μετοχές
που αποκτήθηκαν μέσω εγγραφής κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους δεν θα εισφέρουν στην Αμοιβή Απόδοσης που κερδίζεται κατά
την περίοδο πριν από την εγγραφή.
Η Αμοιβή Απόδοσης υπολογίζεται βάσει του σημείου 'high water
mark' όλων των εποχών, γεγονός που σημαίνει ότι υπολογίζεται
Αμοιβή Απόδοσης εάν η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών είναι υψηλότερη σε σχέση με την
Καθαρή Αξία ανά μετοχή στο τέλος των προηγούμενων οικονομικών
ετών στα οποία παγιώθηκε η Αμοιβή Απόδοσης. Σε περίπτωση που
δεν έχει παγιωθεί καμία Αμοιβή Απόδοσης, το σημείο 'high water
mark' ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μετοχών ή θα παραμένει αμετάβλητο εάν η Αμοιβή Απόδοσης
παγιώθηκε κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
Σε καμία περίπτωση, οι αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών δεν θα
σωρεύουν αρνητική
Αμοιβή Απόδοσης
προκειμένου
να
αντισταθμίσουν μια μείωση στην αξία ή υποαπόδοση. Η Εταιρεία δεν
εφαρμόζει μεθόδους εξισορρόπησης σε επίπεδο μετόχων αναφορικά
με τον υπολογισμό της Αμοιβής Απόδοσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να κλείνει μία
Κατηγορία Μετοχών που εφαρμόζει Αμοιβή Απόδοσης σε σχέση με
τις εγγραφές ενώ οι εξαγορές θα συνεχίζουν να επιτρέπονται. Σε
αυτήν την περίπτωση, μια νέα Κατηγορία Μετοχών με σημείο 'high
watermark' που ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης νέας
Κατηγορίας Μετοχών μπορεί να παρέχεται σε σχέση με τις νέες
εγγραφές.
Υπολογισμός της Προμήθειας Απόδοσης:
Ο υπολογισμός της Αμοιβής Απόδοσης βασίζεται στον εξής τύπο:
 Αμοιβή Απόδοσης = μετοχές(t) x Ποσοστό(t) x [Βασική ΚΑΕ(t) –
RR(t)]
Ορισμοί:
 Μετοχές(t): Ο όρος 'μετοχές’ αναφέρεται στον αριθμό μετοχών
που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t) στην
αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών.
 Ποσοστό(t): Ο όρος ‘Ποσοστό’ είναι το ποσοστό της Αμοιβής
Απόδοσης που ισχύει για την Κατηγορία Μετοχών σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο φύλλο πληροφοριών του κεφαλαίου.
 Βασική ΚΑΕ(t): Η ‘Βασική ΚΑΕ’ είναι η ΚΑΕ ανά μετοχή της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών αφού αφαιρεθούν όλες οι αμοιβές
και φόροι (εξαιρουμένων των αμοιβών απόδοσης) αλλά πριν από τη
σώρευση της Αμοιβής Απόδοσης και από εταιρικές ενέργειες όπως
οι διανομές μερισμάτων κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t).
 RR(t): Ο όρος ‘Απόδοση Αναφοράς’ της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μετοχών κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t) είναι είτε το σημείο 'high
watermark' είτε ο Στόχος Απόδοσης, οποιοδήποτε από τα δύο είναι
υψηλότερο.
 Σημείο ’High Water Mark’ (HWM): Το σημείο ‘High Water Mark’
είναι η υψηλότερη ΚΑΕ ανά μετοχή από την έναρξη λειτουργίας της
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Το σημείο ‘High Water Mark’ θα αναπροσαρμόζεται για να
αντανακλά εταιρικές ενέργειες όπως οι διανομές μερισμάτων.
 Στόχος Απόδοσης(t): Ο Στόχος Απόδοσης είναι ο δείκτης
αναφοράς ή το όριο ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης της
επένδυσης όπως αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t).
Εάν μια Κατηγορία Μετοχών εκφράζεται σε άλλο νόμισμα ή
εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, ο Στόχος
Απόδοσης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

2ο
παράδειγμα

20%

20%

Βασική ΚΑΕ

USD 50

USD 40

Σημείο ’HWM’

USD 40

USD 40

Στόχος Απόδοσης

USD 45

USD 45

RR-Απόδοση
Αναφοράς (το
υψηλότερο εκ των
δύο, είτε του σημείου
’HWM’ είτε του
Στόχου Απόδοσης)

USD 45

USD 45

Ποσοστό Αμοιβής
Απόδοσης

μετοχές σε
κυκλοφορία
Συνολική Αμοιβή
Απόδοσης
Αμοιβή Απόδοσης
ανά μετοχή



































































1.

Σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, οι προμήθειες πώλησης
και οι προμήθειες για την παροχή συμβουλών μπορούν να
πληρώνονται στους συνεργάτες πωλήσεων από την αμοιβή
διαχείρισης και επιστροφές χρημάτων ενδέχεται να αποδίδονται
στους επενδυτές.

A.

Στο
πλαίσιο
εκτέλεσης
της
επενδυτικής
πολιτικής
πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας τίτλων (ή
«εναλλαγής» του χαρτοφυλακίου). Το κόστος που συνδέεται με
αυτές τις συναλλαγές θα περιλαμβάνει, όλως ενδεικτικά, τις
προμήθειες μεσιτών, το κόστος καταχώρησης και τυχόν φόρους. Η
μεγαλύτερη εναλλαγή του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να συνεπάγεται
υψηλότερο κόστος συναλλαγών. Το κόστος αυτό ενδέχεται να
επηρεάζει τις επιδόσεις του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
δεν περιλαμβάνεται στις τρέχουσες χρεώσεις ή/ και στο δείκτη
συνολικών εξόδων. Εάν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει
δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου που μπορεί να θεωρηθεί υψηλός,
αυτό θα αναφέρεται στο σχετικό φύλλο πληροφοριών του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην ενότητα «πρόσθετες
πληροφορίες».
Ο
δείκτης
εναλλαγής
χαρτοφυλακίου
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας.

Παράδειγμα υπολογισμού:
1ο παράδειγμα



ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Όπου είναι εφαρμόσιμο, βάσει των ειδικών πληροφοριών που
αναφέρονται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, οι επενδυτές μπορεί να χρειασθεί να επιβαρυνθούν με τις
δαπάνες και τις αμοιβές έκδοσης, εξαγοράς ή μετατροπής.

100

100

USD 100

USD 0

Τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να οφείλονται προς το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο και/ή το διανομέα, όπως περιγράφεται στο φύλλο
πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

USD 1

USD 0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι αμοιβές της Εταιρείας θα καταβάλλονται απευθείας από το
ενεργητικό των αντίστοιχων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
3. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με τα δικά
του έκτακτα έξοδα (“Έκτακτα Έξοδα”) περιλαμβανομένων, όχι
περιοριστικά, των δικαστικών εξόδων και του πλήρους ποσού κάθε
φόρου πέρα από το φόρο συνδρομής, εισφοράς, τέλους ή
παρόμοιας χρέωσης που επιβάλλονται επί των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή του ενεργητικού τους και δεν θεωρούνται
τακτικά έξοδα. Τα Έκτακτα Έξοδα υπολογίζονται ως μετρητά και
καταβάλλονται όταν σημειώνονται τιμολογούμενα από το καθαρό
ενεργητικό του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο
οποίο καταλογίζονται. Τα Έκτακτα Έξοδα που δεν καταλογίζονται
σε συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμερίζονται
σε όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στα οποία
καταλογίζονται, σε δίκαιη βάση, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου
καθαρού ενεργητικού τους.

Άλλες Αμοιβές
Σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης, οι προμήθειες
μεσιτείας επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου για την Εταιρεία
μπορούν να πληρώνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή/ και τους
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Διαχειριστές Επενδύσεων, κατά περίπτωση, ως αντάλλαγμα για
υπηρεσίες έρευνας που τους παρέχονται όπως και για υπηρεσίες
που παρέχονται σε σχέση με την εκτέλεση των εντολών. Αυτό
ενδέχεται περιλαμβάνει τη χρήση συμφωνιών επιμερισμού των
προμηθειών. Κατά τη χρήση συμφωνιών επιμερισμού των
προμηθειών, η Εταιρεία συμφωνεί με το χρηματομεσίτη
προκαταβολικά ότι το κόστος που συνδέεται με την επενδυτική
έρευνα διαχωρίζεται από το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση
των εντολών. Στη συνέχεια, η Εταιρεία επιτρέπει στο μεσίτη να
αγοράζει υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας από ορισμένους
προτεινόμενους εξειδικευμένους παρόχους έρευνας με συγκεκριμένη
εμπειρογνωσία στην επενδυτική έρευνα. Ο διαχωρισμός του κόστους
που συνδέεται με την επενδυτική έρευνα από το κόστος που έχει
σχέση με την εκτέλεση εντολών επιτρέπει στην Εταιρεία να επιλέξει
το μεσίτη με τις καλύτερες ικανότητες εκτέλεσης εντολών σε
συνδυασμό με την έρευνα από τους καλύτερους παρόχους
υπηρεσιών επενδυτικής έρευνας.

αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών στην οποία έχει παγιωθεί η
Αμοιβή Απόδοσης στο τέλος των προηγούμενων οικονομικών
ετών. Εάν δεν παγιώνεται καμία Αμοιβή Απόδοσης, το σημείο
‘High Water Mark’ ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης
Κατηγορίας Μετοχών ή θα παραμένει αμετάβλητο εάν η Αμοιβή
Απόδοσης παγιώθηκε κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Ο Στόχος Απόδοσης τίθεται εκ νέου στην αρχή κάθε οικονομικού
έτους στο επίπεδο της ΚΑΕ ανά μετοχή της αντίστοιχης
Κατηγορίας Μετοχών και θα αναπροσαρμόζεται προκειμένου να
αντανακλά εταιρικές ενέργειες όπως οι διανομές μερισμάτων.



Η ακόλουθη σύνοψη βασίζεται στην επί του παρόντος ισχύουσα
νομοθεσία και το ισχύον εθιμικό δίκαιο του Λουξεμβούργου και ενδέχεται
να υπόκειται σε αλλαγές. Οι επενδυτές είναι υπεύθυνοι για την
αξιολόγηση της φορολογικής θέσης τους και συνιστάται να λαμβάνουν
συμβουλές από ειδικούς σχετικά με τους ισχύοντες νόμους και τους
κανονισμούς, ιδιαίτερα σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς
που ισχύουν για την εγγραφή, την αγορά, την κυριότητα (ιδιαίτερα στην
περίπτωση εταιρικών γεγονότων, όπως, όλως ενδεικτικά, οι
συγχωνεύσεις ή οι ρευστοποιήσεις Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
και την πώληση των μετοχών στον τόπο καταγωγής, διαμονής ή
κατοικίας τους.
1. Φορολογία της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο
Τέλος χαρτοσήμου ή άλλος φόρος δεν επιβάλλεται
Λουξεμβούργο για την έκδοση Μετοχών της Εταιρείας.

στο

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εγγραφής (taxe d'abonnement) 0,05%
ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε
Κατηγορία Μετοχών και ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται κάθε τρίμηνο
με βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού στο τέλος κάθε
ημερολογιακού τριμήνου. Ωστόσο, ο φόρος αυτός μειώθηκε σε
0,01% κατ’ έτος επί του καθαρού ενεργητικού των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων χρηματαγοράς, όπως και επί του καθαρού
ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και Κατηγοριών
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Μετοχών που προορίζονται για Θεσμικούς Επενδυτές όπως
ορίζεται στο Άρθρο 174 (2) του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Ο φόρος δεν ισχύει για το μέρος του ενεργητικού που επενδύθηκε
σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου
ο οποίος υπόκειται ήδη στον εν λόγω φόρο. Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και/ή
Κατηγορίες Μετοχών που προορίζονται για Θεσμικούς Επενδυτές
μπορεί να εξαιρεθούν εντελώς από το φόρο προεγγραφής όταν τα
συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε μέσα
χρηματαγοράς και σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.















Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ περί
φορολογίας του εισοδήματος αποταμιεύσεων σε μορφή
πληρωμών τόκων που έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία του
Λουξεμβούργου με το Νόμο της 21ης Ιουνίου 2005, τα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι μπορούν, από 1η Ιουλίου 2005,
να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου επί του εισοδήματός τους
που προέρχεται από πληρωμές τόκων, ανεξάρτητα από το εάν
αυτό προέρχεται από τη διανομή μερισμάτων της Εταιρείας ή από
εισόδημα που πραγματοποιείται μέσω της πώλησης, επιστροφής
ή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας. Ο ισχύων συντελεστής
παρακράτησης φόρου είναι επί του παρόντος 35%. Ωστόσο, δεν
θα γίνεται καμία παρακράτηση φόρου εάν (i) τα αντίστοιχα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι εξουσιοδοτούν ρητώς τον
αντιπρόσωπο πληρωμών να αναφέρει πληροφορίες στις
φορολογικές αρχές της χώρας κατοικίας τους ή (ii) εάν τα
αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι προσκομίζουν
στον αντιπρόσωπο πληρωμών ένα πιστοποιητικό φόρου που
εκδίδεται από τις φορολογικές αρχές της χώρας κατοικίας τους
κατά τα οριζόμενα στο Νόμο της 21ης Ιουνίου 2005. Ο κατάλογος
με τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου διατίθεται
χωρίς χρέωση από την επίσημη έδρα της Εταιρείας.
Εφιστάται η προσοχή των μετόχων στο γεγονός ότι η Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2014/48/ΕΕ του Συμβουλίου με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2014. Η
Οδηγία 2014/48/ΕΕ θα μεταφερθεί στο δίκαιο του Λουξεμβούργου
έως την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι διατάξεις της θα ισχύουν αρχής
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Επιπρόσθετα, οι Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν ότι στις 18
Μαρτίου 2014 υποβλήθηκε προς συζήτηση στο κοινοβούλιο ένα
νομοσχέδιο (Υπ’ αριθμ. 6668) το οποίο τροποποιεί τον Νόμο της 21ης
Ιουνίου 2005. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αντιπρόσωποι
πληρωμών στο Λουξεμβούργο θα πρέπει να ανταλλάσσουν
φορολογικές πληροφορίες (από 1η Ιανουαρίου 2015) σε αυτόματη
βάση με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές και δεν θα είναι πλέον σε
θέση να παρακρατούν φόρους ούτε να δέχονται πιστοποιητικά φόρων.
3.

Νόμος για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της
αλλοδαπής (“FATCA”)
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, ο όρος «καταγεγραμμένος
κάτοχος» αναφέρεται στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που
εμφανίζονται ως μέτοχοι καταγεγραμμένοι στο μητρώο Μετόχων
της Εταιρείας το οποίο διατηρεί ο Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων. Η
Εταιρεία συμμορφώνεται με το νόμο FATCA και τη συναφή
νομοθεσία και τους κανόνες του Λουξεμβούργου, εάν και όπου
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Συνεπώς, η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της θα πρέπει:
-

Να διεξάγουν έλεγχο δέουσας επιμέλειας για κάθε
καταγεγραμμένο κάτοχο προκειμένου να προσδιορίσουν το
καθεστώς του στο πλαίσιο του νόμου FATCA και, όπου
απαιτείται, να ζητούν επιπρόσθετα στοιχεία (όπως
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τόπο γέννησης, τόπο σύστασης,
ΑΦΜ κ.τ.λ.) ή δικαιολογητικά (όπως τα έντυπα W-8BEN, W8IMY, W-9 κ.τ.λ.) σε σχέση με τους εν λόγω καταγεγραμμένους
κατόχους. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράζει τις
μετοχές που διακρατούνται από καταγεγραμμένους κατόχους οι
οποίοι δεν παρέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγκαίρως
ή δε συμμορφώνονται κατά άλλον τρόπο με το νόμο FATCA.
Έγκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να
επιλέξει την εξαίρεση από τον έλεγχο ορισμένων
καταγεγραμμένων κατόχων με διακρατήσεις που δεν
υπερβαίνουν τα 50.000 δολάρια ΗΠΑ (σε περίπτωση φυσικών
προσώπων) ή τα 250.000 δολάρια ΗΠΑ (σε περίπτωση
νομικών προσώπων).

-

Να αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τους καταγεγραμμένους
κατόχους που θεωρούνται Πρόσωπα των ΗΠΑ (σύμφωνα με
τον ορισμό του νόμου FATCA) και ορισμένες άλλες κατηγορίες
επενδυτών είτε στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι
οποίες ενδέχεται να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτού του είδους
με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, είτε απευθείας στις
φορολογικές αρχές των ΗΠΑ.

-

Να παρακρατούν φόρο σε ορισμένες πληρωμές από την
Εταιρεία (ή για λογαριασμό της) προς ορισμένα πρόσωπα. Ο
φορολογικός συντελεστής κατά την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος ενημερωτικού δελτίου ανέρχεται σε 30%.

Η Εταιρεία θεωρείται φορολογούμενο πρόσωπο σε σχέση με το
φόρο προστιθέμενης αξίας.
Οι μέτοχοι (εξαιρουμένων των μετόχων που είναι κάτοικοι ή
διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο για
φορολογικούς λόγους) δεν υπόκεινται γενικά στο Λουξεμβούργο
σε οποιαδήποτε φορολογία επί του εισοδήματός τους, επί
πραγματοποιηθέντων ή μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών
κερδών, επί της μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας ή επί της
διανομής εισοδήματος σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.



ισχύουν. Ο νόμος FATCA θεσπίστηκε με στόχο την ελαχιστοποίηση
της φοροδιαφυγής από Πρόσωπα των ΗΠΑ

Η Εταιρεία μπορεί να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, βάσει
διαφόρων συντελεστών, επί μερισμάτων, τόκων και κεφαλαιακών
κερδών, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει στις
χώρες προέλευσης των εν λόγω εισοδημάτων. Η Εταιρεία μπορεί
σε ορισμένες περιπτώσεις να επωφελείται από τους μειωμένους
φορολογικούς συντελεστές στο πλαίσιο συμβάσεων για την
αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει το Λουξεμβούργο
με άλλες χώρες.

2. Φορολογία των μετόχων στο Λουξεμβούργο



Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν
δυσμενείς φορολογικές επιπτώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το νόμο
FATCA από μεσολαβούντα πρόσωπα όπως (Υπό) Θεματοφύλακες,
Διανομείς, Αντιπρόσωποι, Υπεύθυνοι Πληρωμών κ.τ.λ. στους οποίους η
Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Οι επενδυτές που δεν κατοικούν για
φορολογικούς λόγους στο Λουξεμβούργο ή οι επενδυτές που επενδύουν
μέσω μεσολαβούντων προσώπων που δεν έχουν την έδρα τους στο
Λουξεμβούργο θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να ισχύουν
για εκείνους τοπικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του νόμου FATCA οι οποίες
μπορεί να διαφέρουν από τις προαναφερθείσες. Για αυτόν το λόγο,
συνιστάται στους επενδυτές να ρωτούν τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα
σχετικά με την πρόθεση συμμόρφωσής τους με το νόμο FATCA.

V. Παράγοντες Κινδύνου
Οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις φυσιολογικές και
εξαιρετικές διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς και στους λοιπούς
κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε μετοχές, οι οποίοι
περιγράφονται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Η αξία των επενδύσεων και το ύψος της απόδοσης μπορεί
να πέφτει, όπως και να αυξάνεται, και είναι δυνατόν οι επενδυτές να μην
ανακτήσουν την αρχική τους επένδυση.
Πιο συγκεκριμένα, εφιστούμε την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός
ότι αν ο σκοπός του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, αναλόγως με τις επενδυτικές
συνθήκες, όπως πιο συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι
επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές, η τάση της καμπύλης απόδοσης, οι
αλλαγές στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εκδοτών, η
χρήση παραγώγων, η επένδυση σε εταιρείες ή στον τομέα επενδύσεων,
ενδέχεται να επηρεαστεί η μεταβλητότητα με τρόπο τέτοιο ώστε ο
συνολικός κίνδυνος να αυξηθεί σημαντικά ή/ και να οδηγήσει σε αύξηση
ή μείωση της αξίας των επενδύσεων. Λεπτομερής περιγραφή των
κινδύνων που αναφέρονται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρατίθεται στο ενημερωτικό δελτίο.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο διαχειριστής μπορεί να υιοθετήσει
προσωρινά, σε συμμόρφωση με τα εφαρμόσιμα όρια και περιορισμούς
επενδύσεων που του έχουν επιβληθεί από τη νομοθεσία του
Λουξεμβούργου και προς το βέλτιστο συμφέρον των Μετόχων, μια πιο
αμυντική στάση προσωρινά, διατηρώντας στην κατοχή του περισσότερα
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ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ή σε συμβάντα
ρευστοποίησης, συγχώνευσης ή όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο πλησιάζει στη λήξη. Υπό τέτοιες συνθήκες, το εν λόγω
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αποδειχθεί ανίκανο για την
επίτευξη του επενδυτικού του στόχου, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει
την απόδοσή του.

VI. Πληροφορίες και έγγραφα διαθέσιμα προς το
κοινό
1. Πληροφορίες
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μετοχών κάθε κατηγορίας θα
είναι διαθέσιμη στο κοινό στην έδρα της Εταιρείας, στην Τράπεζα
Θεματοφύλακα, καθώς και στα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για
τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας από την πρώτη
εργάσιμη ημέρα μετά τον υπολογισμό των πιο πάνω Καθαρών
Αξιών Ενεργητικού. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μετοχών
κάθε κατηγορίας ενεργητικού παρέχεται επίσης στον δικτυακό
τόπο www.ingim.com. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα
δημοσιεύει επίσης την Καθαρή Αξία Ενεργητικού χρησιμοποιώντας
όλα τα μέσα που εκείνο κρίνει κατάλληλα, τουλάχιστον δύο φορές
το μήνα και με συχνότητα αντίστοιχη του υπολογισμού της, στις
χώρες όπου οι μετοχές προσφέρονται στο κοινό.
2. Έγγραφα
Μετά από αίτηση, πριν ή μετά από εγγραφή σε μετοχές στην
Εταιρεία, το Καταστατικό, το ενημερωτικό δελτίο, το έγγραφο
Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, η ετήσια και η
εξαμηνιαία έκθεση, μπορούν να αποκτούνται χωρίς χρέωσης από
την έδρα του Θεματοφύλακα ή άλλους οργανισμούς που έχουν
ορισθεί από αυτήν, καθώς και από την έδρα της Εταιρείας.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορίες Μετοχών:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει να
συστήσει εντός κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφορετικές
Κατηγορίες Μετοχών το ενεργητικό των οποίων θα επενδύεται από
κοινού σύμφωνα με το συγκεκριμένο επενδυτικό στόχο και την
επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
αλλά που μπορεί να περιέχει ένα συνδυασμό των ακόλουθων
χαρακτηριστικών:
-

Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να περιέχει
Κατηγορίες Μετοχών P, X, S, και I, οι οποίες ενδέχεται να
διαφέρουν στο ελάχιστο ποσό εγγραφής, στο ελάχιστο ποσό
συμμετοχής, στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και στις
προμήθειες και στα έξοδα που ισχύουν για αυτές όπως
παρατίθενται για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

-

Κάθε Κατηγορία Μετοχών μπορεί να προσφέρεται στο Νόμισμα
Αναφοράς του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
μπορεί να εκφράζεται σε οποιοδήποτε νόμισμα και κάθε νόμισμα
στο οποίο εκφράζεται θα αντιπροσωπεύεται με ένα επίθεμα στην
ονομασία της Κατηγορίας Μετοχών.

-

Κάθε Κατηγορία Μετοχών μπορεί να είναι είτε αντισταθμισμένη
(βλ. ορισμό της «Κατηγορίας Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του
συναλλαγματικού
κινδύνου»
στη
συνέχεια)
είτε
μη
αντισταθμισμένη.
Οι
Κατηγορίες
Μετοχών
που
είναι
αντισταθμισμένες θα αναγνωρίζονται από το επίθεμα
“αντισταθμισμένη”:
Κάθε Κατηγορία Μετοχών μπορεί, επίσης, να έχει διαφορετική
πολιτική μερισμάτων όπως περιγράφεται στο «Μέρος ΙΙΙ:
Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου της
Εταιρείας, Κεφάλαιο XIV. «Μερίσματα». Μπορούν να διατίθενται
Κατηγορίες Μετοχών Διανομής ή Κεφαλαιοποίησης. Για τις
Κατηγορίες Μετοχών Διανομής, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει να πληρώνει μερίσματα σε
μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση. Ανάλογα με τα όσα
ισχύουν για την αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών, τα μερίσματα
καταβάλλονται σε μετρητά ή σε μετοχές.

-

-

Κάθε Κατηγορία Μετοχών μπορεί να έχει μειωμένη διάρκεια (βλ.
ορισμό της «Κατηγορίας Μετοχών με αντιστάθμιση των κινδύνων
της διάρκειας» στη συνέχεια). Οι Κατηγορίες Μετοχών με
μειωμένη διάρκεια θα χαρακτηρίζονται από το επίθεμα
“(duration)”.

-

Κάθε Κατηγορία Μετοχών μπορεί να προσφέρεται με ή χωρίς
Αμοιβή Απόδοσης υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο της
αμοιβής απόδοσης αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών του
αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για την πλήρη λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών μετοχών, ανατρέξτε
στο δικτυακό τόπο της ING Investment Management Luxembourg
S.A.:

διανέμεται σε ορισμένες χώρες όπου οι συνθήκες της
αγοράς επιβάλλουν τη χρέωση υψηλότερης αμοιβής.

"S":

Κατηγορία Μετοχών που προορίζεται για εταιρικούς
δικαιούχους με ελάχιστη εγγραφή 1.000.000 ευρώ που
υπόκεινται σε φόρο εγγραφής της τάξης του 0,05% του
καθαρού ενεργητικού τους ετησίως.

“I”:

Κατηγορία Μετοχών που προορίζεται αποκλειστικά για
Θεσμικούς Επενδυτές με τις μετοχές να εκδίδονται
αποκλειστικά σε ονομαστική μορφή. Η Κατηγορία Μετοχών
"Ι" θα εκδίδεται μόνο σε εγγραφόμενους που έχουν
ολοκληρώσει την αίτησή τους εγγραφής, σε συμμόρφωση με
τις υποχρεώσεις, υποσχέσεις και εξουσιοδοτήσεις που θα
προβλέπονται αναφορικά με την κατάστασή τους ως
Θεσμικοί Επενδυτές, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 174
(2) του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010. Η αποδοχή
οποιουδήποτε αιτήματος εγγραφής για Κατηγορία Μετοχών
"Ι" θα αναβάλλεται έως ότου τα απαραίτητα έγγραφα και
αποδεικτικά θα έχουν συμπληρωθεί ορθά και θα έχουν
παραληφθεί.

Κατηγορίες μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του
Συναλλαγματικού Κινδύνου
Όπου μια Κατηγορία Μετοχών περιγράφεται ως αντισταθμισμένη
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου (μία «Κατηγορία Μετοχών με
Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου»), θα
αντισταθμίζεται είτε το σύνολο ή ένα μέρος της καθαρής αξίας
ενεργητικού στο νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου είτε η νομισματική έκθεση ορισμένων (αλλά όχι απαραίτητα
όλων) των στοιχείων ενεργητικού του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νόμισμα αναφοράς της Κατηγορίας Μετοχών
με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου, ή σε άλλο
εναλλακτικό νόμισμα.
Γενικότερα, ο σκοπός είναι να διεξάγεται η αντιστάθμιση μέσω της
χρήσης διάφορων χρηματοπιστωτικών παραγώγων, όπως, ενδεικτικά,
των
εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγματικών
προθεσμιακών
συμβάσεων και των συμβάσεων ανταλλαγής ξένου συναλλάγματος. Τα
κέρδη και οι ζημίες που έχουν σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές
αντιστάθμισης κινδύνου θα επιμερίζονται στην υφιστάμενη κατηγορία ή
Κατηγορίες Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού
κινδύνου.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των
κατηγοριών μετοχών ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
i.

συναλλαγές αντιστάθμισης για τον περιορισμό του
φαινομένου των διακυμάνσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία
μεταξύ του νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η κατηγορία
μετοχών και του Νομίσματος Αναφοράς του αντίστοιχου
τμήματος ("Αντιστάθμιση κινδύνων Νομίσματος Βάσης").

ii.

Συναλλαγές αντιστάθμισης για τον περιορισμό του
φαινομένου των διακυμάνσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία
μεταξύ της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που
προκύπτει από τις διακρατήσεις του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του νομίσματος στο οποίο
εκφράζεται η Κατηγορία Μετοχών («Αντιστάθμιση κινδύνων
χαρτοφυλακίου σε επίπεδο Κατηγορίας Μετοχών»).

iii.

Συναλλαγές αντιστάθμισης για τον περιορισμό του
φαινομένου των διακυμάνσεων μεταξύ της έκθεσης σε
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις
διακρατήσεις του αντίστοιχου Δείκτη αναφοράς και του
νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η Κατηγορία Μετοχών
(«Αντιστάθμιση κινδύνων δείκτη αναφοράς σε επίπεδο
Κατηγορίας Μετοχών»).

iv.

Συναλλαγές
φαινομένου

http://www.ingim.com/EU/InvestmentServices/Institutionalclients/Lux
embourgrangefundnews/Existingshareclasses/index.htm
“P”:

Κατηγορία Κοινών μετοχών που προορίζεται για ιδιώτες
επενδυτές.

“P (CR)”: Κατηγορία Κοινών μετοχών που προορίζεται για ιδιώτες
επενδυτές της Δημοκρατίας της Τσεχίας.
“P (SR)”: Κατηγορία Κοινών μετοχών που προορίζεται για ιδιώτες
επενδυτές στη Δημοκρατία της Τσεχίας και διατίθεται υπό
την ονομασία “Viségrad Equity”.
“X”:

Κατηγορία Κοινών μετοχών που προορίζεται για
μεμονωμένους επενδυτές και διαφέρει από την Κατηγορία
Μετοχών “P” λόγω υψηλότερης αμοιβής διαχείρισης και
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αντιστάθμισης για
των διακυμάνσεων

τον περιορισμό του
στις συναλλαγματικές
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ισοτιμίες βάσει των συσχετισμών μεταξύ των νομισμάτων
που προκύπτουν από τις διακρατήσεις του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του νομίσματος στο
οποίο εκφράζεται η Κατηγορία Μετοχών («Αντιστάθμιση
κινδύνων μέσω σχετιζόμενου νομίσματος σε επίπεδο
Κατηγορίας Μετοχών»).
Οι επενδυτές πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση ότι οποιαδήποτε
διαδικασία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου ενδέχεται να
μην παρέχει πλήρη αντιστάθμιση και να συνεπάγεται επιπρόσθετους
κινδύνους (όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες
Πληροφορίες, Κεφάλαιο ΙΙ. Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής
περιγραφή). Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ή εγγύηση ότι η
αντιστάθμιση θα επιτευχθεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι επενδυτές
που έχουν επενδύσει στις Κατηγορίες Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι
του συναλλαγματικού κινδύνου ενδέχεται να έχουν εναπομείνασα
έκθεση σε νομίσματα πέραν του νομίσματος έναντι του οποίου
αντισταθμίζεται το ενεργητικό.
Οι επενδυτές πρέπει να έχουν υπόψη ότι η αντιστάθμιση κινδύνων σε
επίπεδο Κατηγορίας Μετοχών διακρίνεται από τις διάφορες
στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνων που μπορεί να χρησιμοποιεί ο
Διαχειριστής Επενδύσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Η λίστα των διαθέσιμων Κατηγοριών Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι
του Συναλλαγματικού Κινδύνου παρέχεται στο www.ingim.com.

Κατηγορίες μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του
Κινδύνου Διάρκειας
Όπου μια Κατηγορία Μετοχών περιγράφεται ως αντισταθμισμένη
έναντι του κινδύνου διάρκειας («Κατηγορία Μετοχών με Αντιστάθμιση
έναντι του Κινδύνου Διάρκειας»), θα ελαχιστοποιείται η ευαισθησία στις
επιτοκιακές διακυμάνσεις μέσω της μείωσης της διάρκειας της εν λόγω
Κατηγορίας Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σχεδόν στο
μηδέν.
Γενικότερα, ο σκοπός είναι να διεξάγεται η αντιστάθμιση μέσω της
χρήσης διάφορων χρηματοπιστωτικών παραγώγων, όπως, ενδεικτικά,
ΣΜΕ,
εξωχρηματιστηριακών
προθεσμιακών
συμβάσεων
και
συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων.
Οι επενδυτές πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση ότι οποιαδήποτε
διαδικασία αντιστάθμισης κινδύνων σε σχέση με τη διάρκεια ενδέχεται
να μην παρέχει πλήρη αντιστάθμιση των κινδύνων και ότι δεν
επιδιώκεται πλήρης αντιστάθμιση για κάθε περίπτωση. Μετά τη
διαδικασία αντιστάθμισης, οι επενδυτές στις Κατηγορίες Μετοχών με
αντιστάθμιση του κινδύνου διάρκειας θα έχουν διάρκεια που
παρεκκλίνει από την κύρια Κατηγορία Μετοχών του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Αν η αξία ενεργητικού μια Κατηγορίας Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι
του κινδύνου διάρκειας πέσει κάτω από 10.000.000 ευρώ, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενδέχεται να αποφασίσει να κλείσει
τη εν λόγω Κατηγορία Μετοχών όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο
«Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο XV. «Ρευστοποιήσεις,
συγχωνεύσεις και συνεισφορές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή
Κατηγοριών Μετοχών».
Η λίστα των διαθέσιμων Κατηγοριών Μετοχών με αντιστάθμιση του
κινδύνου διάρκειας παρέχεται στο www.ingim.com.
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S

1.000.000 EUR

I

250.000 EUR , δεν απαιτείται ελάχιστο
όριο για οποιαδήποτε πρόσθετη εγγραφή



Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης να
παραιτείται από την επιβολή ενός ελάχιστου ποσού εγγραφής ή να
μειώνει ενίοτε τα ισχύοντα ελάχιστα ποσά εγγραφής και τα ελάχιστα
ποσά διακράτησης.
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από έναν
επενδυτή να προχωρήσει σε επιπλέον εγγραφές προκειμένου να
φτάσει το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό κατοχής μόνο εάν, ως
αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας εντολής εξαγοράς, μεταβίβασης ή
μετατροπής μετοχών που δίνεται από τον επενδυτή, η κατοχή μετοχών
από τον εν λόγω επενδυτή θα πέσει κάτω από το απαιτούμενο
ελάχιστο ποσό κατοχής. Εάν ο επενδυτής δεν ανταποκριθεί σε αυτό το
αίτημα, η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει όλες
τις μετοχές που κατέχονται από τον αντίστοιχο επενδυτή. Υπό τις ίδιες
συνθήκες, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να μετατρέπει τις μετοχές
μίας Κατηγορίας Μετοχών σε μετοχές μίας άλλης Κατηγορίας Μετοχών
εντός του ίδιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με υψηλότερες
χρεώσεις και προμήθειες.

Προφίλ Τυπικού Επενδυτή
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει προσδιορίσει τις εξής τρεις κατηγορίες –
Αμυντική, Ουδέτερη και Δυναμική - κατά την περιγραφή του
επενδυτικού ορίζοντα για τον επενδυτή και της αναμενόμενης
μεταβλητότητας των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κατηγορίες

Ορισμοί

Αμυντική

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στην
Αμυντική κατηγορία προορίζονται συνήθως
για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα
βραχείας διάρκειας. Τα Επιμέρους Αμοιβαία
Κεφάλαια αυτά προορίζονται ως βασική
επένδυση, με χαμηλές πιθανότητες απώλειας
κεφαλαίου και αναμενόμενα τακτικά και
σταθερά επίπεδα εισοδήματος.

Ουδέτερη

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στην
Ουδέτερη κατηγορία προορίζονται συνήθως
για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα
τουλάχιστον μέσης διάρκειας. Τα εν λόγω
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια προορίζονται
ως βασική επένδυση όπου υπάρχει έκθεση
στις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος
κατά τα οριζόμενα στην επενδυτική πολιτική
κάθε μεμονωμένου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
και
όπου
οι
επενδύσεις
πραγματοποιούνται πρωτίστως σε αγορές
που
χαρακτηρίζονται
από
μέτρια
μεταβλητότητα.

Δυναμική

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στη
Δυναμική κατηγορία προορίζονται συνήθως
για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα μακράς
διάρκειας. Τα εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαία
Κεφάλαια προορίζονται για πιο έμπειρους
επενδυτές παρέχοντας πρόσθετη έκθεση, με
ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού να
επενδύεται ενδεχομένως σε μετοχές ή τίτλους
σχετικούς με μετοχές ή σε ομόλογα που
αξιολογούνται ως υπο-Επενδυτικού Βαθμού
σε αγορές οι οποίες ενδέχεται να
χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ορίσει, εκτός εάν υπάρχει
διαφορετική πρόβλεψη σε κάθε φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ελάχιστα ποσά εγγραφής και
ελάχιστα ποσά διακράτησης ανά Κατηγορία Μετοχών σύμφωνα με
όσα παρατίθενται πιο κάτω.

Ελάχιστο ποσό εγγραφής



X

Ελάχιστα ποσά εγγραφής και διακράτησης

Κατηγορία
μετοχών
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Οι περιγραφές των πιο πάνω κατηγοριών πρέπει να θεωρούνται
ενδεικτικές και δεν παρέχουν καμία ένδειξη πιθανών αποδόσεων.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς σύγκρισης με άλλα
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας.
Το Προφίλ Τυπικού Επενδυτή για κάθε ξεχωριστό Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Προφίλ Τυπικού Επενδυτή».
Συνιστάται στους επενδυτές να συμβουλεύονται το χρηματοοικονομικό
τους σύμβουλο πριν επενδύσουν σε Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια
της Εταιρείας.
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ING International Converging Europe Equity
Εισαγωγή
Ημερομηνία έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η 3η
Μαρτίου 2008.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Επενδυτικός στόχος είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης
κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο
μετοχών, με την εκμετάλλευση της ανάπτυξης στη "νέα Ευρώπη"
(Κεντρική και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη). Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών
ετών, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να υπερβεί σε
απόδοση το δείκτη αναφοράς New Europe Blue Chip Index (Net).
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει στη συνέχεια κυρίως
σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από
εταιρείες που έχουν ιδρυθεί ή/και είναι εισηγμένες ή αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια της Αυστρίας, της
Κεντρικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, των Κρατών της Βαλτικής
και σε περιορισμένο βαθμό της Τουρκίας, της Ρωσίας και των πρώην
κρατών μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ).
Σχετικά με τις επενδύσεις στη Ρωσία, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
μπορεί να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε
μετοχές και άλλα δικαιώματα συμμετοχής που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στις αγορές της Ρωσίας - στο "Russian Trading
System Stock Exchange" (RTS Stock Exchange) και στο "Moscow
Interbank Currency Exchange" (MICEX), καθώς και σε ρωσικές
μετοχές και άλλα δικαιώματα συμμετοχής που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης
σε
ανεπτυγμένα
χρηματιστήρια,
συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα να επενδύσει
έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους του Κανόνα
144Α (Rule 144A Securities).
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί
κινητών αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, μερίδια σε
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Μέρος
ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε
ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού
ενεργητικού. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε
τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι
εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε επενδύσει σε υποκείμενα
στοιχεία του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας της αξίας
του τίτλου επιλογής.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών
μέσων,
που
συμπεριλαμβάνουν,
χωρίς
περιορισμό, τα εξής:

-

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν τη χρήση παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με
αντιστάθμιση περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί
κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή» στο ενημερωτικό δελτίο.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με μετοχές που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται υψηλός. Οι
μετοχές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά,
από την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική
ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από
τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από
τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα.
Ο κίνδυνος ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι
υψηλός. Επίσης, η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο μπορεί να
επηρεάσει σε υψηλό βαθμό την απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
είναι περισσότερο εστιασμένες από ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση
της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό
δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής
περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Δυναμικό

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μετοχές

Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Investment Management (C.R.) a.s.

-

Δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,

Λοιπά

-

Προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης δείκτη,

-

Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου, δικαιώματα προαίρεσης και
συμβάσεις ανταλλαγής,

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.

-

Συμβάσεις ανταλλαγής απόδοσης,
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Κατηγορίες Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Converging Europe Equity

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία Πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Ισχύει μόνο για την Κατηγορία Μετοχών Ι
Κατά κύριο λόγο, τα μερίσματα καταβάλλονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
Μετοχών

Μέγιστη Αμοιβή
Διαχείρισης

Σταθερή Αμοιβή
Υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

Ρ

1.50%

0.35%

3%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

X

2.00%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

I

0.72%

0.25%

2%

Δ/Ι

S

0.72%

0.25%

2%

Δ/Ι
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ING International Czech Bond
Εισαγωγή
Ημερομηνία έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η 18η
Αυγούστου 1997.

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, προθεσμιακές συμβάσεις και
δικαιώματα προαίρεσης,
-

Συμβάσεις ανταλλαγής απόδοσης,

Επενδυτικός στόχος και πολιτική

-

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Ο στόχος αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Κορόνες
Τσεχίας.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(operations à réméré)

Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
αυτό στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς 100% BofA
Merrill Lynch Czech Governments Index.
Οι επενδύσεις θα γίνονται σε τίτλους που ο σύμβουλος επενδύσεων
θεωρεί ποιότητας επενδυτικού βαθμού και εκδίδονται από την
Κυβέρνηση της Τσεχίας, την Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας, Δήμους της
Τσεχίας, Οργανισμούς της Τσεχίας και τις θυγατρικές διεθνών
εταιρειών στην Τσεχία και είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή
άλλη ελεγχόμενη αγορά, καθώς και σε τίτλους που εκδίδονται από
εκδότες κρατών μελών του ΟΟΣΑ.
Κατά την επιλογή τίτλων για επένδυση, ο σύμβουλος επενδύσεων θα
προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του τοκοφόρου κεφαλαίου και
θα λάβει υπόψη την ποιότητα και διαφορετικότητα των εκδοτών και
των κλάδων, καθώς και το χρόνο μέχρι τη λήξη των τίτλων. Ο
σύμβουλος επενδύσεων θα λάβει υπόψη την ικανότητα του εκδότη να
καταβάλει τόκους και κεφάλαιο έγκαιρα.
Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται ή για τις οποίες
εγγυάται η τσεχική κυβέρνηση μπορούν να αντιπροσωπεύουν
ποσοστό υψηλότερο του 35% της καθαρής αξίας ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
έκθεση συμμορφώνεται με την αρχή της διασποράς κινδύνων που
περιγράφεται στο Άρθρο 45(1) του Νόμου του 2010.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί
κινητών αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, μερίδια σε
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Μέρος
ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε
ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού
ενεργητικού. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε
τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι
εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε επενδύσει σε υποκείμενα
στοιχεία του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας της αξίας
του τίτλου επιλογής.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών
μέσων,
που
συμπεριλαμβάνουν,
χωρίς
περιορισμό, τα εξής:
-

Δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,

-

Προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης δείκτη,
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Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με ομολογίες που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται μέτριος. Τα
ομόλογα αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως
ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της
χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι επηρεάζονται με τη σειρά τους από τη γενικότερη
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις σε
εταιρικές εκδόσεις είναι υψηλότερος από ό,τι στις επενδύσεις σε
κρατικές εκδόσεις από την ευρωζώνη. Ο κίνδυνος ρευστότητας του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μέτριος. Οι επενδύσεις σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο εστιασμένες
από ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία
εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο
κίνδυνος που σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ
«Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή». Η συνολική έκθεση
του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται μέσω της
μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Ουδέτερο

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μέσα σταθερού εισοδήματος

Νόμισμα Αναφοράς
Κορόνα Τσεχίας (CZK)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Investment Management (C.R.) a.s.

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Czech Bond

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.
Ισχύει μόνο για την Κατηγορία Μετοχών P
Κατά κύριο λόγο, τα μερίσματα καταβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (Μετοχές
διανομής μόνο)

Ισχύει μόνο για την Κατηγορία Μετοχών X
Κατά κύριο λόγο, τα μερίσματα καταβάλλονται τον Οκτώβριο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
Μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή Αμοιβή
Υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

P

1.00%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

X

1.20%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

ING INVESTMENT MANAGEMENT 20









ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ING INTERNATIONAL


































































































































































ING International Czech Equity
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ING International
– Czech Equity διατίθεται στη Δημοκρατία της
Σλοβακίας υπό την ακόλουθη ονομασία: "ING
International – Viségrad Equity".
Εισαγωγή
Ημερομηνία έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η 18η
Αυγούστου 1997.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Ο στόχος αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου επενδύοντας (τουλάχιστον το
51%) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών οι οποίες είναι
εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο
Χρηματιστήριο Αξιών της Πράγας ή σε άλλη οργανωμένη αγορά στην
Τσεχία.
Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο στοχεύει να ξεπεράσει σε απόδοση το δείκτη αναφοράς που
έχει την εξής σύνθεση: 52% Prague (PX) PI, 28% Warsaw (WIG30)
TR, 10% Budapest (BUX) TR και 10% Romania (BET) PI.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί
κινητών αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, μερίδια σε
ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Μέρος
ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε
ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού
ενεργητικού. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε
τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι
εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε επενδύσει σε υποκείμενα
στοιχεία του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας της αξίας
του τίτλου επιλογής.
Πριν επενδύσει σε κάθε έκδοση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα
αναλύει τις βασικές προοπτικές κάθε εκδότη και κάθε τίτλου και θα
κάνει διαφοροποίηση μεταξύ εκδοτών και κλάδων. Επιτρέπονται
επενδύσεις σε Global Depository Receipts (Διεθνή Πιστοποιητικά) που
σχετίζονται με μετοχές που είναι εισηγμένες στις τοπικές αγορές.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κάνει χρήση
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων για την επίτευξη των
επενδυτικών του στόχων που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό,
τα εξής:
-

Δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,

-

Προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης δείκτη,

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, προθεσμιακές συμβάσεις και
δικαιώματα προαίρεσης,
-

Συμβάσεις ανταλλαγής απόδοσης,

-

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(operations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.
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Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με μετοχές που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται υψηλός. Οι
μετοχές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά
και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής
αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι με τη
σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική
κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μέτριος. Επίσης, η έκθεση του
νομίσματος σε συνάλλαγμα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο εστιασμένες από ό,τι οι
επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση δεν
παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος που
σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται στο
ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί Κίνδυνοι:
λεπτομερής περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Δυναμικό

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Τίτλοι σε μετοχές

Νόμισμα Αναφοράς
Κορόνα Τσεχίας (CZK)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Investment Management (C.R.) a.s.

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Czech Equity

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Ισχύει μόνο για την Κατηγορία Μετοχών P
Κατά κύριο λόγο, τα μερίσματα καταβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

Ρ

2.00%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

P (CR)

2.00%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

P (SR)

2.00%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα
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ING International - Czech Money Market
Εισαγωγή
Η έναρξη του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει την
υψηλότερη δυνατή αύξηση αξίας που συνδέεται με τις
βραχυπρόθεσμες επιτοκιακές αποδόσεις της Κορόνας Τσεχίας,
διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα της αξίας του ενεργητικού
μέσω της επένδυσης σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων και μέσων σταθερού
εισοδήματος με υψηλό δείκτη ρευστότητας και σε ρευστοποιήσιμα
στοιχεία ενεργητικού. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το
δείκτη αναφοράς PRIBID 3μήνου.
Οι τίτλοι και τα μέσα σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους και γραμμάτια,
πιστοποιητικά κατάθεσης και εμπορικά χρεόγραφα, ομόλογα σταθερού
επιτοκίου, ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και μεσοπρόθεσμα
γραμμάτια, όλα επενδυτικής ποιότητας.
Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των
βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων) που εκδίδονται ή για τις οποίες
εγγυάται η τσεχική κυβέρνηση μπορούν να αντιπροσωπεύουν
ποσοστό υψηλότερο του 35% της καθαρής αξίας ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
έκθεση συμμορφώνεται με την αρχή της διασποράς κινδύνων που
περιγράφεται στο Άρθρο 45(1) του Νόμου του 2010.

ορίζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες), έχουν αξιολογηθεί ως
επενδυτικού βαθμού. Σε περίπτωση μέσου άνευ αξιολόγησης, το μέσο
θα θεωρείται ως ισοδύναμης πιστωτικής ποιότητας με απόφαση της
Εταιρείας Διαχείρισης.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει αποκλειστικά σε
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και σε τίτλους και μέσα σταθερού
εισοδήματος με αρχική ή εναπομένουσα λήξη μικρότερη των δώδεκα
μηνών όπως και σε γραμμάτια με κυμαινόμενο επιτόκιο που
αναθεωρείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά
μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων
θεωρείται μέτριος. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, την
εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος εκδότη των
υποκείμενων επενδύσεων είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μέτριος. Κίνδυνοι ρευστότητας
ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη
επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Οι επενδύσεις σε μία συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή είναι περισσότερο εστιασμένες από ό,τι οι
επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση δεν
παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος που
σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται
αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ:
“Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Επενδυτικοί περιορισμοί

Προφίλ τυπικού επενδυτή

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Χρηματαγοράς» σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες
της 19ης Μαΐου 2010 (αναφ. CESR/10-049) για έναν κοινό ορισμό των
ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγορών.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμορφώνεται με όλες τις
απαιτήσεις αυτής της κατηγοριοποίησης και συγκεκριμένα:
- η Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια ζωής (σταθμισμένη μέση διάρκεια
ζωής έως την ημερομηνία λήξης των χρηματοπιστωτικών μέσων) είναι
12 μήνες το ανώτερο,
- η Σταθμισμένη Μέση Λήξη (σταθμισμένη μέση λήξη έως την
ημερομηνία λήξης) είναι 6 μήνες το ανώτερο,
- το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα περιορίζει την επένδυση σε
αξίες σε εκείνες με εναπομείνασα λήξη η οποία, κατά την ημερομηνία
εγγραφής που πραγματοποιείται από το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, δε θα υπερβαίνει τα 2 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο
χρόνος που απομένει έως την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής
του επιτοκίου είναι λιγότερος ή ίσος με 12 μήνες,
- το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιλέγει μέσα χρηματαγοράς ή
καταθέσεις οι οποίες είτε έχουν λάβει μία από τις δύο υψηλότερες
διαθέσιμες πιστωτικές αξιολογήσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας από
κάθε οίκο αξιολόγησης είτε, στην περίπτωση κρατικής έκδοσης (ως

Ουδέτερο
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Νόμισμα αναφοράς
Κορόνα Τσεχίας (CZK)

Υποδιαχειριστής Επενδύσεων του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ING Investment Management (C.R.) a.s.

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν συμμετέχει στη διαδικασία
Swinging Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος
ΙΙΙ, Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Czech Money Market

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλα τα κέρδη, οι ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με μία συναλλαγή αντιστάθμισης συναλλαγματικού
κινδύνου η οποία συνάπτεται σε σχέση με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του
συναλλαγματικού κινδύνου θα αποδίδονται αποκλειστικά στην Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι
του συναλλαγματικού κινδύνου.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

X

0.45%

0.35%

5%

-

Ρ

0.55%

0.35%

0.5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα
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ING International Emerging Markets Debt (Hard
Currency) Select
Εισαγωγή
Η έναρξη του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική

Σκοπός του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να
πραγματοποιεί διαφοροποιημένες επενδύσεις κατά κύριο λόγο σε
κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς σταθερού εισοδήματος που
εκδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς εκδότες σε αναπτυσσόμενες
χώρες με χαμηλό ως μεσαίο εισόδημα. Οι χώρες αυτές αναφέρονται
συχνά ως «αναδυόμενες αγορές». Οι περισσότερες επενδύσεις
προγραμματίζονται να γίνουν στην Νότια και Κεντρική Αμερική
(συμπεριλαμβανομένης της Καραϊβικής), στην Κεντρική Ευρώπη,
Ανατολική Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, οι
επενδύσεις θα γίνονται σε χώρες όπου ο διαχειριστής μπορεί να
αξιολογήσει τους συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς
κινδύνους και σε χώρες όπου λαμβάνουν χώρα ορισμένες οικονομικές
μεταρρυθμίσεις και όπου έχουν επιτευχθεί ορισμένοι στόχοι
ανάπτυξης. Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να
υπερβεί σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς JP Morgan EMBI Global
Diversified ο οποίος έχει προσαρμοστεί ώστε να αποκλείονται τα μέσα
με αξιολόγηση χαμηλότερη από B- προκειμένου να εναρμονίζεται με
τους ισχύοντες επενδυτικούς περιορισμούς.
Προβλέπεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού
που κρατούνται σε επικουρική βάση δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά
τον υπολογισμό του προαναφερθέντος ορίου.
Οι κινητές αξίες από το δημόσιο και/ ή ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνουν
κυρίως ομολογίες σταθερού επιτοκίου, ομολογίες κυμαινόμενου
επιτοκίου, τίτλους επιλογής και μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογίες που
προκύπτουν από την αναδιάρθρωση κοινοπρακτικών δανείων ή
τραπεζικών δανείων (π.χ.: «Ομόλογα Brady») και ομολογίες που
έπονται άλλων ως προς την προτεραιότητα εξόφλησης. Ο όρος «μέσα
χρηματαγοράς» περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά,
επενδύσεις σε καταθέσεις, εμπορικά γραμμάτια, βραχυπρόθεσμα
ομόλογα, έντοκα γραμμάτια Δημοσίου και τιτλοποιημένα ομόλογα. Η
απαρίθμηση δεν είναι πλήρης.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε ρωσικές μετοχές,
ομολογίες ή μέσα χρηματαγοράς των οποίων η παράδοση μπορεί να
διευθετηθεί μόνο μέσω ρωσικού συστήματος. Ωστόσο, το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε ρωσικές ομολογίες και
μέσα χρηματαγοράς των οποίων η παράδοση μπορεί να διευθετηθεί
μέσω του Clearstream ή του Euroclear.
Οι επενδύσεις θα γίνονται μόνο σε νομίσματα των Κρατών Μελών του
ΟΟΣΑ. Όμως, ο διαχειριστής θα αντισταθμίζει γενικά το
συναλλαγματικό κίνδυνο που υπάρχει σε αυτές τις επενδύσεις. Αυτό
μπορεί να γίνει μέσω της αντιστάθμισης του συναλλαγματικού
κινδύνου που συνδέεται με το νόμισμα αναφοράς των στοιχείων
ενεργητικού τα οποία εκφράζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το
νόμισμα αναφοράς, χρησιμοποιώντας τις χρηματοπιστωτικές τεχνικές
και μέσα που περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV «Τεχνικές και
μέσα». Οι επενδυτές πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση ότι
οποιαδήποτε διαδικασία αντιστάθμισης σε νομίσματα ενδέχεται να μην
παράσχει πλήρη αντιστάθμιση. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία
εγγύηση ότι η αντιστάθμιση θα είναι απολύτως επιτυχής. Οι επενδυτές
στις αντισταθμισμένες κατηγορίες μετοχών ενδέχεται να έχουν έκθεση
σε νομίσματα πέραν του νομίσματος της αντισταθμισμένης κατηγορίας
μετοχών.
Ο όρος «Hard Currency» (ισχυρό νόμισμα) αναφέρεται στα νομίσματα
στα οποία επενδύει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα στοιχεία του
ενεργητικού στα οποία επενδύει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
εκφράζονται στο νόμισμα των οικονομικά αναπτυγμένων και πολιτικά
σταθερών χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
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Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε
επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί
κινητών αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, κινητές αξίες
του Κανόνα 144Α, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις,
όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ «Επενδυτικοί
Περιορισμοί», Ενότητα Α «Επιλέξιμες Επενδύσεις». Ωστόσο, οι
επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του καθαρού ενεργητικού. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
επενδύει σε τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η
καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να κυμαίνεται περισσότερο εάν το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε υποκείμενα στοιχεία
του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας της αξίας των τίτλων
επιλογής επί κινητών αξιών.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μέσα με
αξιολόγηση χαμηλότερη από B- σύμφωνα με τη Standard & Poor’s ή
χαμηλότερη από B3 σύμφωνα με τη Moody’s Investors Service Inc. (ή
με ισοδύναμη αξιολόγηση του διαχειριστή επενδύσεων όπως
επιτρέπεται στη συνέχεια) τα οποία μετρώνται την ημέρα της
επένδυσης. Εάν ένα μέσο φέρει αξιολόγηση ενός μόνο από τους
προαναφερόμενους οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η
συγκεκριμένη αξιολόγηση. Εάν φέρει αξιολόγηση από δύο από τους
εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η χαμηλότερη
αξιολόγηση.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να διατηρεί μέσα με
αξιολόγηση χαμηλότερη από B- σύμφωνα με τη Standard & Poor’s ή
χαμηλότερη από B3 σύμφωνα με τη Moody’s Investors Service Inc. (ή
με ισοδύναμη αξιολόγηση του διαχειριστή επενδύσεων) εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν ένα μέσο δεν είναι πλέον επιλέξιμο για να
διατηρηθεί από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο λόγω της
αξιολόγησής του (ή της έλλειψης αυτής), πρέπει να πωληθεί από το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο έξι μήνες αφότου παύσει
να είναι επιλέξιμο προς επένδυση, εκτός εάν κατά τον χρόνο της εν
λόγω υποβάθμισης το συνολικό ποσό των εν λόγω στοιχείων
ενεργητικού υπερβαίνει το 3% του καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περίπτωση κατά την οποία θα
πωληθεί άμεσα το μέσο που υποβαθμίστηκε πιο πρόσφατα.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών
μέσων,
που
συμπεριλαμβάνουν,
χωρίς
περιορισμό, στα εξής:
- δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί
δεικτών
- ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου
- συμβάσεις ανταλλαγής αποδόσεων
- προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, ΣΜΕ και συναλλαγές σε
συνάλλαγμα, προθεσμιακά δικαιώματα αγοράς και πώλησης και swap
(συμβάσεις ανταλλαγής) νομισμάτων
- παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεόμενα με πιστωτικούς
κινδύνους, δηλ. πιστωτικά παράγωγα, όπως συμφωνίες ανταλλαγής
πιστωτικού κινδύνου (CDS), δείκτες και καλάθια τίτλων.
Καθώς οι επενδύσεις αυτές υπόκεινται σε συγκεκριμένους
παράγοντες, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις επενδύσεις που
γίνονται σε μεγάλες βιομηχανοποιημένες χώρες. Στο παρελθόν,
ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ανέστειλαν ή διέκοψαν την
πληρωμή εξωτερικών χρεών (τόκων και κεφαλαίου) αναφορικά με
εκδότες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Οι παράγοντες αυτοί μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αναφορικά
με τις θέσεις του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιορισμένη
ρευστότητα ή ακόμα και αδυναμία ρευστότητας.
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Μόνο οι επενδυτές με ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει
να σκεφτούν την επένδυση στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτό.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές,
αλλά δύναται να λαμβάνει μετοχές από αναδιάρθρωση ή άλλες
εταιρικές ενέργειες. Ο στόχος είναι οι εν λόγω μετοχές να πωλούνται το
συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα
των επενδυτών

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο γενικότερος κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με τα ομόλογα και άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των
επενδυτικών στόχων θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά
παράγωγα μέσα επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες. Οι
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εξέλιξη της
χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών
των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων οι οποίοι επηρεάζονται από
τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος εκδότη των
υποκείμενων επενδύσεων είναι υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός. Κίνδυνοι ρευστότητας
ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη
επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο
τομέα είναι περισσότερο εστιασμένες από ό,τι οι επενδύσεις σε
διάφορους τομείς. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της
αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα
χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα περιγράφεται αναλυτικά στο
Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής
περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου VaR όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά
στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV: Τεχνικές και μέσα, Γενικές διατάξεις.
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Προφίλ τυπικού επενδυτή
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει ιδιαίτερα σε δυναμικούς
επενδυτές κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ: ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μέσα σταθερού εισοδήματος.

Νόμισμα Αναφοράς
Δολάριο ΗΠΑ (USD)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Asset Management B.V.

Υποδιαχειριστής Επενδύσεων
Η ING Asset Management B.V. έχει αναθέσει περαιτέρω τη διαχείριση
επενδύσεων στην ING Investment Management Asia Pacific
(Singapore) Ltd και στην ING Investment Management International
LLC., που σε κάθε περίπτωση ενεργεί ως Υποδιαχειριστής
Επενδύσεων.
Στην περίπτωση της ING Investment Management Asia Pacific
(Singapore) Ltd., η ανάθεση περιλαμβάνει το τμήμα Ασίας-Ειρηνικού
του χαρτοφυλακίου.
Στην περίπτωση της ING Investment Management International LLC.,
η ανάθεση αυτή περιλαμβάνει, όλως ενδεικτικά, ορισμένες συνιστώσες
της διαδικασίας διαχείρισης επενδύσεων σε σχέση με ζητήματα που
έχουν να κάνουν με τις ζώνες ώρας ή τις τοπικές αγορές.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Select

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία Πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
ενδεχόμενων μερισμάτων
(μετοχές διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες Πληροφορίες

Όλα τα κέρδη, οι ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με μία συναλλαγή αντιστάθμισης συναλλαγματικού
κινδύνου η οποία συνάπτεται σε σχέση με την Αντισταθμισμένη Κατηγορία Μετοχών θα αποδίδονται
αποκλειστικά στην Αντισταθμισμένη Κατηγορία Μετοχών.
Η λίστα των διαθέσιμων Κατηγοριών Μετοχών αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχεται στο
www.ingim.com.

Μέγιστη
αμοιβή
υπηρεσιών

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

0.72%

–

0.15%

2%

–

N

0.60%

–

0.30%

–

–

P

1.20%

–

0.30%

3%

3% στο Βέλγιο και 1% σε άλλη
χώρα

S

0.72%

–

0.15%

2%

–

X

1.50%

–

0.30%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε άλλη
χώρα

Z

–

0.20%

–

–

–

Κατηγορία
Μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

I
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ING International Romanian Equity
Εισαγωγή
Ημερομηνία έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η 18η
Φεβρουαρίου 2008.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Ο σκοπός αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που έχουν ιδρυθεί,
είναι εισηγμένες ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη
Ρουμανία.
Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο στοχεύει να ξεπεράσει σε απόδοση το δείκτη αναφοράς που
έχει την εξής σύνθεση: 60% Romanian (BET-XT) PI, 25% Warsaw
(WIG30) TR, 5% Budapest (BUX) TR και 10% Prague (PX) PI.

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός. Επίσης, η έκθεση σε
συναλλαγματικό κίνδυνο μπορεί να επηρεάσει σε υψηλό βαθμό την
απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο εστιασμένες
από ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία
εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο
κίνδυνος που σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ
«Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Δυναμικό

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί κινητών
αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε καλυμμένους τίτλους έως και 20%), μέσα
χρηματαγοράς, κινητές αξίες του Κανονισμού 144Α, μερίδια σε ΟΣΕΚΑ
και άλλους ΟΣE και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύσει πάνω από το 10% του
καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όταν το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, η
Καθαρή Αξία Ενεργητικού μπορεί να κυμαίνεται ακόμα περισσότερο
εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε υποκείμενα
στοιχεία ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας της αξίας των
τίτλων επιλογής.

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως και το 10%
του καθαρού του ενεργητικού σε μετοχές και άλλα δικαιώματα
συμμετοχής που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο
"Russian Trading System Stock Exchange" (RTS Stock Exchange) και
στο "Moscow Interbank Currency Exchange" (MICEX).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κάνει χρήση
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων για την επίτευξη των
επενδυτικών του στόχων που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό,
τα εξής:
-

Οψιόν προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου ή προθεσμιακές
συμβάσεις σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και/ή επιτόκια,

- Προθεσμιακές συμβάσεις ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχικών
δεικτών.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με μετοχές που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται υψηλός. Οι
μετοχές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά
και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής
αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι με τη
σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική
κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και πολιτικές
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Επενδύσεις σε μετοχές

Νόμισμα Αναφοράς
Νέο Ρουμανικό Λέου (RON)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Investment Management (C.R.) a.s.

Λοιπά
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Romanian Equity

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

X

2.50%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

I

1%

0.25%

2%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα
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ING International Romanian Bond
Εισαγωγή
Ημερομηνία έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η 18η
Φεβρουαρίου 2008.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Βασικός σκοπός του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
πραγματοποίηση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, με την
παράλληλη δημιουργία σταθερών αποδόσεων, επενδύοντας κυρίως σε
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων σε RON, τίτλων
κυμαινόμενου επιτοκίου και/ή τίτλων σταθερού εισοδήματος (εκτός
από τίτλους εγγυημένους με περιουσιακά στοιχεία). Οι επενδύσεις σε
κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από την
κυβέρνηση της Ρουμανίας μπορούν να καλύπτουν ποσοστά άνω του
35% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

εταιρικές εκδόσεις είναι υψηλότερος από ό,τι στις επενδύσεις σε
κυβερνητικές εκδόσεις από την ευρωζώνη. Ο κίνδυνος ρευστότητας
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός. Οι επενδύσεις σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο εστιασμένες
από ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία
εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο
κίνδυνος που σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ
«Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Ουδέτερο

Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
αυτό στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη Bloomberg Romania
Local Sovereign Index (Broma).

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η διατήρηση του κεφαλαίου, της ασφάλειας του βασικού κεφαλαίου και
της μεταβλητότητας του ενεργητικού θα εξεταστεί όταν οι επενδύσεις
θα επιλεχθούν από το διαχειριστή επενδύσεων του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Νόμισμα Αναφοράς

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί κινητών
αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε καλυμμένους τίτλους έως και 20%),
κινητές αξίες του Κανονισμού 144Α, μερίδια σε ΟΣΕΚΑ και άλλους
ΟΣΕ και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του
ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύσει πάνω από το 10% του καθαρού ενεργητικού του
σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει
σε τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού μπορεί να κυμαίνεται ακόμα περισσότερο εάν το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει στα υποκείμενα στοιχεία
ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας στην αξία των τίτλων
επιλογής.

Διαχειριστής Επενδύσεων

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κάνει χρήση
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων για την επίτευξη των
επενδυτικών του στόχων που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό,
τα εξής:
-

Δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου ή
ΣΜΕ επί κινητών αξιών, μέσα χρηματαγοράς ή/ και επιτόκια,

-

Συμβάσεις ανταλλαγής
ανταλλαγής απόδοσης,

συνολικής

απόδοσης

-

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου,

-

Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου

-

Συμβάσεις επί διαφορών,

-

Δικαιώματα σε συμβάσεις ανταλλαγής (swaptions).

ή

συμβάσεις

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με ομολογίες που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται μέτριος. Τα
ομόλογα αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως
ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της
χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις σε
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Επενδύσεις σε χρεωστικά μέσα.

Νέο Ρουμανικό Λέου (RON)

Η ING Asset Management B.V. που
υποκαταστήματός στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

ενεργεί

μέσω

του

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Romanian Bond

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομείς

X

1.20%

0.35%

5%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

I

0.72%

0.30%

2%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα
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ING International Hungarian Short Term
Government Bond
Εισαγωγή
Η έναρξη του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Στόχος του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
επίτευξη αποδόσεων επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμους
κυβερνητικούς τίτλους που εκφράζονται σε φιορίνι Ουγγαρίας. Σε ένα
φάσμα αρκετών ετών, το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
στοχεύει να υπερβεί τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς RMAX.
Η αναμενόμενη μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνει τα
δύο έτη.
Κατά την επιλογή τίτλων για επένδυση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα
επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια του τοκοφόρου κεφαλαίου και
θα λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και διαφορετικότητα των εκδοτών και
κλάδων, καθώς και το χρόνο λήξης των τίτλων. Ο Διαχειριστής
Επενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του εκδότη να
καταβάλει τόκους και τοκοφόρο κεφάλαιο έγκαιρα. Το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες,
μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις κατά τα περιγραφόμενα
στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.
Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού.
Το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να διατηρεί
μετρητά.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης, για την
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και/ή ως μέρος της
επενδυτικής στρατηγικής του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για την
επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται στα εξής:
-

Δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς

-

Προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης δείκτη

-

Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου, δικαιώματα προαίρεσης και
συμβάσεις ανταλλαγής

-

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

και

δικαιώματα

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση χρηματοπιστωτικών
παραγώγων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με αντιστάθμιση
κινδύνων περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο ΙΙ: Επενδυτικοί
κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(operations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με ομολογίες που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται μέτριος. Τα
ομόλογα αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως
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ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της
χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αθέτησης των
υποχρεώσεων από τους εκδότες των υποκείμενων επενδύσεων, είναι
υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
είναι υψηλός. Κίνδυνοι ρευστότητας ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία
συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Οι
επενδύσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο
εστιασμένες από ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής
επένδυσης. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, Μέρος
ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή». Η
συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Ουδέτερο

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μέσα σταθερού εισοδήματος

Νόμισμα Αναφοράς
Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)

Διαχειριστής Επενδύσεων
Η ING Asset Management B.V. που
υποκαταστήματός στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

ενεργεί

μέσω

του

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Hungarian Short Term Government
Bond

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλα τα κέρδη, οι ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με μία συναλλαγή αντιστάθμισης
συναλλαγματικού κινδύνου η οποία συνάπτεται σε σχέση με την Κατηγορία Μετοχών με
αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα αποδίδονται αποκλειστικά στην
Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.
Η λίστα των διαθέσιμων Κατηγοριών Μετοχών αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
παρέχεται στο www.ingim.com.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής
πληρωτέα στο
διανομέα/διανομεί
ς

I

0.50%

0.10%

2%
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Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής πληρωτέα
στο διανομέα/διανομείς

2%
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ING International Hungarian Bond
Εισαγωγή
Η έναρξη του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Στόχος του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου επενδύοντας πρωτίστως σε ένα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων της ουγγρικής κυβέρνησης.
Σε ένα φάσμα αρκετών ετών, το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
στοχεύει να υπερβεί τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς MAX.
Κατά την επιλογή τίτλων για επένδυση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα
επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια του τοκοφόρου κεφαλαίου και
θα λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και διαφορετικότητα των εκδοτών και
κλάδων, καθώς και το χρόνο λήξης των τίτλων. Ο Διαχειριστής
Επενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του εκδότη να
καταβάλει τόκους και τοκοφόρο κεφάλαιο έγκαιρα.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε
επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια
ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις κατά τα περιγραφόμενα στο
Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι
επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτό μπορεί να τηρεί σε επικουρική
βάση μετρητά.

υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
είναι υψηλός. Κίνδυνοι ρευστότητας ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία
συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Επίσης, η
συναλλαγματική ρευστότητα μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές είναι περισσότερο εστιασμένες από ό,τι οι
επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση δεν
παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος που
σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται στο
ενημερωτικό δελτίο, Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί Κίνδυνοι:
λεπτομερής περιγραφή». Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Ουδέτερο

Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μέσα σταθερού εισοδήματος

Νόμισμα Αναφοράς
Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης, για την
αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και/ή ως μέρος της
επενδυτικής στρατηγικής του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διαχειριστής Επενδύσεων

Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται στα εξής:

Λοιπά

-

δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί
κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς

-

προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης δείκτη

-

προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου, δικαιώματα προαίρεσης
και συμβάσεις ανταλλαγής

-

προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση χρηματοπιστωτικών
παραγώγων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με αντιστάθμιση
κινδύνων περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο ΙΙ: Επενδυτικοί
κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(operations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με ομολογίες που χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται μέτριος. Τα
ομόλογα αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως
ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, από την εξέλιξη της
χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αθέτησης των
υποχρεώσεων από τους εκδότες των υποκείμενων επενδύσεων, είναι
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Η ING Asset Management B.V. που
υποκαταστήματός στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

ενεργεί

μέσω

του

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Hungarian Bond

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλα τα κέρδη, οι ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με μία συναλλαγή αντιστάθμισης
συναλλαγματικού κινδύνου η οποία συνάπτεται σε σχέση με την Κατηγορία Μετοχών με
αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα αποδίδονται αποκλειστικά στην
Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.
Η λίστα των διαθέσιμων Κατηγοριών Μετοχών αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
παρέχεται στο www.ingim.com.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή
αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής πληρωτέα
στο διανομέα/διανομείς

I

0.72%

0.15%

2%

2%
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ING International - Slovak Bond
Εισαγωγή
Η έναρξη του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Στόχος του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η
μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας πρωτίστως σε ένα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σλοβάκικων κινητών αξιών σταθερού
εισοδήματος που εκφράζονται σε ευρώ. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών
ετών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτό στοχεύει να υπερβεί σε
απόδοση το δείκτη αναφοράς 100% Credit Suisse Government Bond
Slovakia Index.
Θα πραγματοποιούνται επενδύσεις σε κινητές αξίες που θεωρούνται
ως επενδυτικής ποιότητας από το διαχειριστή επενδύσεων.
Κατά την επιλογή τίτλων για επένδυση, ο διαχειριστής επενδύσεων θα
προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του τοκοφόρου κεφαλαίου και
θα λάβει υπόψη την ποιότητα, καθώς και το χρόνο λήξης των τίτλων.
Ο διαχειριστής επενδύσεων θα λάβει υπόψη την ικανότητα του εκδότη
να καταβάλει τόκους και τοκοφόρο κεφάλαιο έγκαιρα.
Οι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται ή για τις οποίες
εγγυάται η Σλοβακική κυβέρνηση μπορούν να αντιπροσωπεύουν
ποσοστό υψηλότερο του 35% της καθαρής αξίας ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
έκθεση συμμορφώνεται με την αρχή της διασποράς κινδύνων που
περιγράφεται στο Άρθρο 45(1) του Νόμου του 2010.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει, σε
επικουρική βάση, σε κινητές αξίες (όπως πιστοποιητικά κινητών αξιών,
το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, τίτλους του Κανόνα 144Α,
μονάδες σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ και καταθέσεις όπως
περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ "Επενδυτικοί Περιορισμοί", Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Α «Πιθανές Επενδύσεις» του Μέρους ΙΙΙ του
ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού. Όταν το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους επιλογής επί
κινητών αξιών, σημειώστε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να
κυμαίνεται περισσότερο εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει
επενδύσει σε υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού λόγω της
υψηλότερης αστάθειας της αξίας των τίτλων επιλογής επί κινητών
αξιών.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται στα εξής:
- δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,
- ΣΜΕ και δικαιώματα προαίρεσης επί χρηματιστηριακών δεικτών
- ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου
- συμβάσεις ανταλλαγής αποδόσεων
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- προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, ΣΜΕ και συναλλαγές σε
συνάλλαγμα, προθεσμιακά δικαιώματα αγοράς και πώλησης και swap
(συμβάσεις ανταλλαγής) νομισμάτων
- παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεόμενα με πιστωτικούς
κινδύνους, δηλ. πιστωτικά παράγωγα, όπως συμβάσεις ανταλλαγής
πιστωτικής αθέτησης (CDS), δείκτες και καλάθια τίτλων.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε
δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης.

Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά
μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων
θεωρείται μέτριος. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, την
εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη
των εκδοτών οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη
γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο
αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος εκδότη των
υποκείμενων επενδύσεων είναι μεσαίου επιπέδου. Ο κίνδυνος
ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μέτριος.
Κίνδυνοι ρευστότητας ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μία συγκεκριμένη
υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Οι επενδύσεις σε μία
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι περισσότερο εστιασμένες από
ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση
δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος
που σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφεται
αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ:
«Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Προφίλ τυπικού επενδυτή
Ουδέτερο

Νόμισμα αναφοράς
Ευρώ (EUR)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Investment Management (C.R.) a.s.

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International Slovak Bond

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλα τα κέρδη, οι ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με μία συναλλαγή αντιστάθμισης
συναλλαγματικού κινδύνου η οποία συνάπτεται σε σχέση με την Κατηγορία Μετοχών με
αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα αποδίδονται αποκλειστικά στην
Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή
αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη Αμοιβή
Εγγραφής πληρωτέα
στο
διανομέα/διανομείς

Ρ

0.90%

0.35%

5%
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Μέγιστη Αμοιβή
Μετατροπής πληρωτέα
στο διανομέα/διανομείς
3% στο Βέλγιο και 1% σε άλλη
χώρα
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ING International – Mixed Pension Funds
Εισαγωγή
Η έναρξη αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε κατόπιν
εισφοράς ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Mixed
Pension Funds” της ING (L) Dynamic SICAV, με ισχύ από τις 30
Δεκεμβρίου 2011.
Το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ανενεργό από τις 3
Φεβρουαρίου 2014.

ευρωζώνης. Η έκθεση στο συναλλαγματικό κίνδυνο μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεν
υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι επενδυτές θα ανακτήσουν το αρχικά
επενδεδυμένο ποσό. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ
«Επενδυτικοί Κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή» του ενημερωτικού
δελτίου.
Η συνολική έκθεση του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
καθορίζεται μέσω της μεθόδου δέσμευσης.

Επενδυτικός στόχος και πολιτική

Προφίλ τυπικού επενδυτή

Το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδυθεί σε τίτλους
που
προσφέρουν μία
ισορροπία
μεταξύ
απόδοσης
και
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Το χαρτοφυλάκιο αντανακλά την
επενδυτική στρατηγική του Διαχειριστή Επενδύσεων η οποία
απευθύνεται σε «συνετούς» επενδυτές που επιθυμούν να αυξήσουν
την αξία του ενεργητικού τους σε βάθος ετών, εισπράττοντας
ταυτόχρονα μια ετήσια απόδοση. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες (περιλαμβάνονται οι τίτλοι
επιλογής επί κινητών αξιών το ανώτατο έως 10% του καθαρού
ενεργητικού
του
Επιμέρους
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου),
μέσα
χρηματαγοράς, κινητές αξίες του Κανόνα 144A, μερίδια ΟΣΕΚΑ και
άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου.

Ουδέτερο

Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους επιλογής
επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να
κυμαίνεται περισσότερο εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει
επενδύσει σε υποκείμενες μετοχές λόγω της υψηλότερης αστάθειας
της αξίας των τίτλων επιλογής επί κινητών αξιών.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
μπορεί
επίσης
να
κάνει
χρήση
παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται στα εξής:
-

Δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών
αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,

-

ΣΜΕ ή δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών αγορών μετοχών και
ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής (swap)
επί επιτοκίων,

-

Συμβάσεις ανταλλαγής αποδόσεων,

-

Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου

-

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος
προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

και

δικαιώματα

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν τη χρήση χρηματοπιστωτικών
παραγώγων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με αντιστάθμιση
περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί κίνδυνοι:
λεπτομερής περιγραφή» του ενημερωτικού δελτίου.

Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναπώλησης
(opérations à réméré)
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να
προχωρήσει σε δανεισμό τίτλων και συμφωνίες
επαναπώλησης.
Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με κινητές αξίες που
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται
μέτριος. Τα μέσα αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες,
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τις τάσεις στις
χρηματοοικονομικές αγορές, από την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών οι οποίοι επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια
οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο πιστωτικός
κίνδυνος που σχετίζεται με τα εταιρικά ομόλογα είναι υψηλότερος από
τον πιστωτικό κίνδυνο των κυβερνητικών ομολόγων των χωρών της
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Τύπος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδύσεις σε μικτά μέσα

Νόμισμα Αναφοράς
Ευρώ (EUR)

Διαχειριστής Επενδύσεων
ING Asset Management B.V.

Λοιπά
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετέχει στη διαδικασία Swinging
Single Pricing, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο Χ.
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Κατηγορίες μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ING International – Mixed Pension Funds

Πληροφορίες σχετικά με κάθε Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία πληρωμής

Τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης.

Ημερομηνία πληρωμής
μερισμάτων (μετοχές
διανομής μόνο)

Δ/Ι

Πρόσθετες πληροφορίες

Το κόστος και τα έξοδα που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή σε συνάλλαγμα και οι κίνδυνοι από
την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με την Κατηγορία Μετοχών με αντιστάθμιση
έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου θα βαραίνουν αποκλειστικά την εν λόγω Κατηγορία Μετοχών.

Κατηγορία
μετοχών

Μέγιστη αμοιβή
διαχείρισης

Σταθερή αμοιβή
υπηρεσιών

Μέγιστη αμοιβή
εγγραφής
payable to the
distributor(s)

Μέγιστη αμοιβή
μετατροπής
payable to the
distributor(s)

Ρ

1.20%

0.15%

3%

3% στο Βέλγιο και 1% σε
άλλη χώρα

I

1.20%

0.10%

3%

Δ/Ι
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
I.

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο «ομπρέλα» και προσφέρει
στους επενδυτές την ευκαιρία να επενδύσουν σε μία σειρά Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει το
δικό του συγκεκριμένο επενδυτικό στόχο και πολιτική και ένα
ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού.
Η Εταιρεία είναι μία ανοικτού τύπου επενδυτική εταιρεία μεταβλητού
κεφαλαίου που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο ως SICAV και
υπόκειται στις διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου περί
εμπορικών εταιρειών της 10ης Αυγούστου 1915 και του Νόμου της
17ης Δεκεμβρίου 2010.
Η Εταιρεία συστάθηκε στις 18 Μαΐου 1994 σύμφωνα με το νόμο της
30ής Μαρτίου 1988 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το
Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 6
Νοεμβρίου 2006. Το κωδικοποιημένο Καταστατικό καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου όπου είναι
διαθέσιμο για έλεγχο. Αντίγραφα παρέχονται χωρίς χρέωση κατόπιν
σχετικού αιτήματος στην καταστατική έδρα της Εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ισούται πάντοτε με τη συνολική
αξία του καθαρού ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Αντιπροσωπεύεται από ανώνυμες (εις τον κομιστή) ή ονομαστικές
μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένες, χωρίς ονομαστική αξία.
Μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο θα πραγματοποιούνται αυτομάτως
και δεν υπάρχουν διατάξεις που απαιτούν διατυπώσεις δημοσιότητας
και καταχώρηση στο Εμπορικό Μητρώο όπως ισχύει για τις αυξήσεις
και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών (sociétés
anonymes).
Η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει επιπλέον μετοχές οποιαδήποτε στιγμή,
σε τιμή που θα καθορίζεται σύμφωνα με το περιεχόμενο του
Κεφαλαίου IIX. «Mετοχές», χωρίς καμία διατήρηση δικαιωμάτων
προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Το ελάχιστο κεφάλαιο ορίζεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου της
17ης Δεκεμβρίου 2010. Το νόμισμα ενοποίησης της Εταιρείας είναι το
ευρώ.

II. Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή.
Γενικά σχόλια για τους κινδύνους
Οι επενδύσεις στις μετοχές της Εταιρείας περιλαμβάνουν κινδύνους
που μπορεί να περιλαμβάνουν ή να συνδέονται με κινδύνους σε σχέση
με τις μετοχές, τα ομόλογα, το συναλλαγματικό κίνδυνο, τον επιτοκιακό
κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αστάθειας και πολιτικούς
κινδύνους. Κάθε ένα από αυτά τα είδη κινδύνων μπορεί επίσης να
σημειωθεί σε συνδυασμό με άλλους κινδύνους. Ορισμένοι από αυτούς
τους παράγοντες κινδύνου περιγράφονται εν συντομία παρακάτω. Οι
επενδυτές θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη επενδυτική εμπειρία σε
μέσα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής
που περιγράφεται.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να είναι πλήρως ενήμεροι για τους
κινδύνους επενδύσεων σε μετοχές της Εταιρείας και να
συμβουλεύονται το νομικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό τους
σύμβουλο, ελεγκτή ή άλλο σύμβουλο για πληροφορίες που αφορούν
(i) στην κατάλληλη φύση μίας επένδυσης σε μετοχές ανάλογα με την
προσωπική τους οικονομική και φορολογική κατάσταση και τις
ιδιαίτερες καταστάσεις, (ii) στις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν ενημερωτικό δελτίο και (iii) στην επενδυτική πολιτική του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (όπως περιγράφεται στα σχετικά
φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), πριν από
τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης.
Εκτός από πιθανά κέρδη από χρηματιστήρια, είναι σημαντικό να
σημειώσουμε πως μία επένδυση στην Εταιρεία ενέχει και κινδύνους
απώλειας από χρηματιστήρια. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι τίτλοι, η
αξία των οποίων καθορίζεται από διακυμάνσεις στις τιμές των κινητών
αξιών που κατέχει η Εταιρεία. Η αξία των μετοχών μπορεί να αυξηθεί ή
να μειωθεί σε σχέση με την αρχική αξία τους.
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Δε δίνεται καμία εγγύηση ότι οι στόχοι της επενδυτικής πολιτικής θα
επιτευχθούν.

Κίνδυνος αγοράς
Γενικός κίνδυνος που επηρεάζει όλα τα είδη επενδύσεων. Η εξέλιξη των
τιμών των κινητών αξιών καθορίζεται από την εξέλιξη της
χρηματοοικονομικής αγοράς, από την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών
οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια
οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχετική χώρα (κίνδυνος της
αγοράς).

Επιτόκιο
Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι μία επένδυση σε μετοχές της
Εταιρείας πιθανόν να υπόκειται σε επιτοκιακούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι
αυτοί εμφανίζονται όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στα επιτόκια των
κύριων νομισμάτων κάθε κινητής αξίας ή της Εταιρείας.

Κίνδυνος νομίσματος
Η αξία των επενδύσεων μπορεί να επηρεάζεται από διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια όπου οι
επενδύσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε νομίσματα
διαφορετικά από το νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Πιστωτικός κίνδυνος
Οι επενδυτές πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για το ότι μία τέτοια
επένδυση μπορεί να ενέχει πιστωτικούς κινδύνους. Τα ομόλογα ή οι
χρεωστικοί τίτλοι ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται με τους εκδότες και
οι οποίοι μπορούν να υπολογισθούν χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση
κινδύνου φερεγγυότητας εκδότη. Τα ομόλογα και οι χρεωστικοί τίτλοι
που εκδίδονται από οργανισμούς με χαμηλή αξιολόγηση θεωρούνται
γενικά ως υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου, καθώς είναι πολύ πιο
πιθανό ο εκδότης να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σύγκριση
με τους εκδότες που έχουν υψηλότερη αξιολόγηση. Όταν ο εκδότης
ομολόγων ή χρεωστικών τίτλων βρεθεί σε οικονομική δυσκολία, η αξία
των ομολόγων ή των χρεωστικών τίτλων (που μπορεί να πέσει στο
μηδέν) και οι πληρωμές που έχουν γίνει για τα ομόλογα αυτά ή τους
χρεωστικούς τίτλους (που μπορούν να πέσουν στο μηδέν) μπορεί να
επηρεαστούν. Η χρήση εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων,
εάν αναφέρεται στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, ενδέχεται να συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης εκδότη
Παράλληλα με τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στις
χρηματοοικονομικές αγορές, οι ιδιαίτερες αλλαγές στις καταστάσεις κάθε
εκδότη μπορεί να επηρεάσουν την αξία μίας επένδυσης. Ακόμα και μία
προσεχτική επιλογή κινητών αξιών δεν μπορεί να αποτρέψει, για
παράδειγμα, την ύπαρξη κινδύνου απωλειών από την υποτίμηση του
ενεργητικού του εκδότη.

Κίνδυνος ρευστότητας
Οι κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν είναι δύσκολο να πωληθεί
ένα συγκεκριμένος τίτλος. Μόνο τίτλοι που μπορεί να πωληθούν
οποιαδήποτε στιγμή αποκτούνται υπό ένα Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο. Παρόμοια, ορισμένες κινητές αξίες ίσως είναι δύσκολο να
πωληθούν την στιγμή κατά την οποία οι επενδυτές επιθυμούν να
πωλήσουν, εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης
περιόδου, ή σε συγκεκριμένους τομείς διαπραγμάτευσης μετοχών.
Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι τίτλοι της αγοράς μετοχών που
διαπραγματεύονται σε κάποιο "στενό" τμήμα της αγοράς, υπόκεινται σε
υψηλότερη μεταβλητότητα τιμών.

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου
Όταν οι συμβάσεις OTC τίθενται σε ισχύ, η Εταιρεία μπορεί να βρεθεί
εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με την πιστωτική αξιοπιστία
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των αντισυμβαλλόμενων μερών και με την ικανότητά τους να
σεβαστούν τους όρους των συμβάσεων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να
προβεί σε προθεσμιακές συμβάσεις, δικαιώματα προαίρεσης και
συμβάσεις ανταλλαγής ή να χρησιμοποιήσει άλλες τεχνικές
παραγώγων, η κάθε μία από τις οποίες ενέχει τον κίνδυνο αδυναμίας
από μέρος του αντισυμβαλλόμενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
του σύμφωνα με τους όρους κάθε σύμβασης. Ο κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενου που συνδέεται με τις Κατηγορίες Μετοχών του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνει το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο συνολικά.

έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριακών πηγών στα κράτη αυτά, η μη
συμμόρφωση των μεθόδων λογιστικής με τα διεθνή πρότυπα και η
απουσία χρηματοοικονομικών ή εμπορικών ελέγχων.

Κίνδυνοι που προκύπτουν από το Δανεισμό Τίτλων
και τις Συναλλαγές Επαναγοράς

Κίνδυνοι από επενδύσεις στη Ρωσία

Ο δανεισμός τίτλων και οι συναλλαγές επαναγοράς ενέχουν
ορισμένους κινδύνους. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ένα Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει το στόχο για τον οποίο
πραγματοποίησε μια συναλλαγή. Οι δανεισθέντες τίτλοι, σε περίπτωση
πτώχευσης ενός αντισυμβαλλόμενου ή λειτουργικών δυσχερειών,
ενδέχεται να ανακτώνται με καθυστέρηση και μόνο εν μέρει, κάτι που
ίσως περιορίζει την ικανότητα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου να
ολοκληρώσει την πώληση των τίτλων ή να καλύψει τις αιτήσεις
εξαγοράς. Η έκθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον
αντισυμβαλλόμενό του θα μετριάζεται από το γεγονός ότι ο
αντισυμβαλλόμενος θα απολέσει την εξασφάλιση που παρείχε εάν
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στη συναλλαγή. Εάν παρέχεται
εξασφάλιση σε μορφή τίτλων (κινητών αξιών), υπάρχει ο κίνδυνος η
πώλησή τους να αποφέρει ανεπαρκή μετρητά για να τακτοποιηθεί το
χρέος του αντισυμβαλλόμενου προς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ή για να αντικατασταθούν μέσω αγοράς οι τίτλοι που δανείστηκαν στον
αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο επανεπενδύει την εξασφάλιση που του παρασχέθηκε σε
μετρητά, υπάρχει ο κίνδυνος η επένδυση να έχει μικρότερο κέρδος
από τον τόκο που οφείλεται στον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τα εν
λόγω μετρητά και να έχει μικρότερη απόδοση από το ποσό των
μετρητών που επενδύθηκε. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος η επένδυση
να καταστεί μη ρευστοποιήσιμη, κάτι που θα περιόριζε την ικανότητα
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανακτήσει τους τίτλους που
δάνεισε, γεγονός που ίσως περιορίζει την ικανότητά του να
ολοκληρώσει την πώληση ή να καλύψει τις αιτήσεις εξαγοράς.

Κίνδυνοι από τις επενδύσεις σε τίτλους του
Κανονισμού 144Α
Τίτλοι που χαρακτηρίζονται ως «Τίτλοι του Κανόνα 144A» δεν
καταχωρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών,
Τίτλος 177, Μέρος 230, 144A.
Αυτοί οι τίτλοι του Κανόνα 144Α εκλαμβάνονται ως νεοεκδοθείσες
κινητές αξίες (βλ. «Μέρος ΙΙΙ, Πρόσθετες πληροφορίες» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Επενδυτικοί
περιορισμοί», Ενότητα Α «Αποδεκτές επενδύσεις», σημείο 1, εδάφιο ε)
και μπορούν να αγοραστούν μόνο από εγκεκριμένους επαγγελματίες
επενδυτές.

Κίνδυνος από επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές
Αναστολές πληρωμών σε αναπτυσσόμενες χώρες οφείλονται σε
διάφορους παράγοντες, όπως είναι η πολιτική αστάθεια, η κακή
χρηματοοικονομική διαχείριση, η έλλειψη νομισματικών αποθεμάτων,
το κεφάλαιο που φεύγει από τη χώρα, οι εσωτερικές διαμάχες ή η
έλλειψη της πολιτικής θέλησης για τη συνέχιση της διευθέτησης του
χρέους.
H ικανότητα των εκδοτών του ιδιωτικού τομέα αναφορικά με τη
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους μπορεί επίσης να
επηρεαστεί από τους ίδιους παράγοντες. Επίσης, οι εκδότες αυτοί
υφίστανται τις επιπτώσεις των διαταγμάτων, νόμων και κανονισμών
των κυβερνητικών αρχών. Τα ανωτέρω μπορεί να αποτελούν
τροποποίηση συναλλαγματικών ελέγχων και προσαρμογές στο νομικό
και ρυθμιστικό σύστημα, απαλλοτριώσεις και εθνικοποιήσεις και
εισαγωγή ή αύξηση φόρων όπως φόρο παρακράτησης.
Η αβεβαιότητα λόγω ενός μη ξεκάθαρου νομικού περιβάλλοντος ή της
ανικανότητας για θέσπιση σταθερών δικαιωμάτων κατοχής είναι ακόμα
μερικοί καθοριστικοί παράγοντες. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν η
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Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους επενδυτές το γεγονός ότι, προς το
παρόν, οι επενδύσεις στη Ρωσία ενέχουν υψηλά επίπεδα κινδύνου όσον
αφορά στην κυριότητα και φύλαξη των κινητών αξιών: η πρακτική στην
αγορά για τη φύλαξη ομολόγων είναι τέτοια που τα εν λόγω ομόλογα
κατατίθενται σε ρωσικούς οργανισμούς που δεν έχουν πάντοτε την
ενδεικνυόμενη ασφάλιση για την κάλυψη κινδύνων απώλειας λόγω
κλοπής, καταστροφής ή εξαφάνισης μέσων που δίνονται ως εγγύηση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους επενδυτές το γεγονός ότι, προς το
παρόν, οι επενδύσεις στη Ρωσία ενέχουν υψηλά επίπεδα κινδύνου όσον
αφορά στην κυριότητα και φύλαξη των κινητών αξιών: η πρακτική στην
αγορά για τη φύλαξη ομολόγων είναι τέτοια που τα εν λόγω ομόλογα
κατατίθενται σε ρωσικούς οργανισμούς που δεν έχουν πάντοτε την
ενδεικνυόμενη ασφάλιση για την κάλυψη κινδύνων απώλειας λόγω
κλοπής, καταστροφής ή εξαφάνισης μέσων που δίνονται ως εγγύηση.

Παράγωγα
Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής που προσδιορίζεται στα φύλλα
πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία μπορεί
να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, περιλαμβανομένων
όλως ενδεικτικά των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και
άλλων χρηματοπιστωτικών παραγώγων με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα
παράγωγα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για λόγους
κάλυψης, αλλά και ως ένα ολοκληρωμένο μέρος της επενδυτικής
στρατηγικής για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Μόνο εκείνοι οι
αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται σε συνεχή εποπτεία, που
χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά σταθεροί και που διαθέτουν τη
δέουσα απαραίτητη οργανωτική δομή για τις υπηρεσίες που θα
παρέχονται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να επιλέγονται
προς ανάθεση. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης και άλλων χρηματοπιστωτικών παραγώγων με τα ίδια
χαρακτηριστικά, παρέχονται στοιχεία για την υποκείμενη στρατηγική και
τη σύνθεση του υποκείμενου αντισυμβαλλόμενου(ων) στην Ετήσια
Έκθεση η οποία διατίθεται χωρίς χρέωση από την επίσημη έδρα της
Εταιρείας. Η χρήση των χρηματοπιστωτικών παραγώγων μπορεί να
περιορίζεται από τις συνθήκες της αγοράς και τους εφαρμόσιμους
κανονισμούς και μπορεί να ενέχει κινδύνους και κόστη για το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους οποίους δε θα είχε εκτεθεί διαφορετικά. Οι
κίνδυνοι που υπάρχουν κατά τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης,
συμβάσεων συναλλάγματος, συμβάσεων ανταλλαγής, ΣΜΕ και
δικαιωμάτων προαίρεσης σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες/ συμβόλαια
περιλαμβάνουν: α) την ικανότητα του αντίστοιχου Διαχειριστή
Επενδύσεων να προβλέψει ορθά τις κινήσεις στα επιτόκια, στις τιμές
κινητών αξιών και στις αγορές νομισμάτων, (β) τον ατελή συσχετισμό
μεταξύ τιμής δικαιωμάτων προαίρεσης και ΣΜΕ και δικαιωμάτων
προαίρεσης επί αυτών των συμβολαίων και κινήσεων στις τιμές των
τίτλων, των μέσων χρηματαγοράς ή των νομισμάτων που
αντισταθμίζονται για συναλλαγματικό κίνδυνο, (γ) το γεγονός ότι οι
απαραίτητες ικανότητες για τη χρήση των μέσων αυτών είναι
διαφορετικές από εκείνες που απαιτούνται για την επιλογή τίτλων
χαρτοφυλακίου, (δ) την πιθανή έλλειψη μίας δευτερεύουσας αγοράς
χαρακτηριζόμενης από ρευστότητα για οποιοδήποτε μέσο σε
οποιαδήποτε στιγμή, και (ε) τον κίνδυνο ότι κάποιο Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να αδυνατεί να προχωρήσει στην αγορά ή πώληση
ενός τίτλου χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια μίας ευνοϊκής περιόδου ή
τον κίνδυνο ότι ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αναγκαστεί
να πωλήσει έναν τίτλο χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια μίας μη ευνοϊκής
περιόδου. Όταν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εισέρχεται σε
συναλλαγές swap, εκτίθεται σε πιθανό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Η
χρήση χρηματοπιστωτικών παραγώγων ενέχει επίσης κίνδυνο
μόχλευσης. Η εξάρτηση δημιουργείται όταν ένα μέτριο κεφάλαιο
επενδύεται στην αγορά παραγώγων σε σχέση με το κόστος της άμεσης
απόκτησης του υποκείμενου ενεργητικού. Όσο υψηλότερη η εξάρτηση,
τόσο υψηλότερη και η διακύμανση στην τιμή του παραγώγου σε
περίπτωση διακυμάνσεων στην τιμή του υποκείμενου στοιχείου του
ενεργητικού (συγκριτικά με το τίμημα εγγραφής που υπολογίζεται στους
όρους του παραγώγου). Το δυναμικό και οι κίνδυνοι των παραγώγων
αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση της μόχλευσης. Τέλος, δεν
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υπάρχει εγγύηση ότι ο στόχος που επιδιώκεται με τη χρήση αυτών των
χρηματοπιστωτικών παραγώγων θα επιτευχθεί.
Ανατρέξτε στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με
τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η απαρίθμηση ανωτέρω καλύπτει τους πιο κοινούς κινδύνους και δεν
συνιστά πλήρη απαρίθμηση όλων των πιθανών κινδύνων.



















































































σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή παραγώγων θα επηρεάζει το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τους μετόχους του συνολικά,
περιλαμβανομένων των Μετόχων Κατηγοριών Μετοχών χωρίς
αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι επενδυτές θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακράτηση
μεγαλύτερων ταμειακών υπολοίπων από το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο από ό,τι στην περίπτωση απουσίας αυτών των ενεργών
Κατηγοριών Μετοχών.

Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS)

III. Επενδυτικοί περιορισμοί

Η χρήση συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
ενδέχεται να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι οι άμεσες επενδύσεις
σε ομόλογα. Τα CDS επιτρέπουν τη μεταβίβαση του πιστωτικού
κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο, ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
μπορεί ουσιαστικά να αγοράζει ασφάλεια επί ενός ομολόγου που
διακρατεί (αντισταθμίζοντας την επένδυση) ή να αγοράζει προστασία
επί ενός ομολόγου που δεν έχει στην κατοχή του, όπου η επενδυτική
άποψη είναι ότι η απαιτούμενη ροή πληρωμών τοκομεριδίων θα είναι
χαμηλότερη από τις εισπραχθείσες πληρωμές λόγω επιδείνωσης της
πιστωτικής ποιότητας. Αντίστροφα, όπου η επενδυτική άποψη είναι
ότι, λόγω επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας, οι πληρωμές θα είναι
χαμηλότερες από τις πληρωμές τοκομεριδίων, η προστασία θα
πωλείται μέσω της σύναψης συμφωνίας ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου (CDS). Αντίστοιχα, ένας συμβαλλόμενος, ο αγοραστής
προστασίας, πραγματοποιεί μια σειρά πληρωμών στον πωλητή
προστασίας και η πληρωμή οφείλεται στον αγοραστή σε περίπτωση
που επέλθει ένα «πιστωτικό γεγονός» (επιδείνωση πιστωτικής
ποιότητας που θα προκαθορίζεται στη συμφωνία). Αν το πιστωτικό
γεγονός δεν επέλθει, ο αγοραστής πληρώνει όλα τα απαιτούμενα
ασφάλιστρα και η συμφωνία ανταλλαγής λύεται κατά τη λήξη χωρίς
περαιτέρω πληρωμές. Επομένως, ο κίνδυνος του αγοραστή
περιορίζεται στην αξία των πληρωθέντων ασφαλίστρων. Η αγορά των
CDS ενδέχεται, μερικές φορές, να χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη
ρευστότητα σε σχέση με τις αγορές ομολόγων. Ένα Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο που συνάπτει συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου (CDS) πρέπει να μπορεί πάντοτε να ικανοποιεί τα αιτήματα
εξαγοράς. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
αποτιμώνται τακτικά σύμφωνα με επαληθεύσιμες και διαφανείς
μεθόδους που εξετάζονται από τον ελεγκτή της Εταιρείας.

Προς το συμφέρον των μετόχων και προκειμένου να διασφαλιστεί
μεγαλύτερη διασπορά των κινδύνων, η Εταιρεία αναλαμβάνει την
υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες:

Αποδεκτές επενδύσεις

A.

1. Η Εταιρεία θα επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στα ακόλουθα:
α.

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς τα οποία έχουν εισαχθεί ή
διαπραγματεύονται σε μία ελεγχόμενη αγορά κατά την έννοια του
Άρθρου 1 (13) της Οδηγίας του Συμβουλίου 2004/39/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 για τις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων,

β.

κινητές
αξίες
και
μέσα
χρηματαγοράς
τα
οποία
διαπραγματεύονται σε μια άλλη αγορά κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι οργανωμένη, λειτουργεί
κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή για το κοινό,

γ.

κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς επισήμως εισηγμένα
στο χρηματιστήριο ενός μη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τα οποία γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια
άλλη αγορά μη Κράτους μέλους, η οποία είναι οργανωμένη,
λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή για το
κοινό, αφού οριστεί ότι το αποδεκτό χρηματιστήριο και οι εν λόγω
αγορές θα βρίσκονται σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ ή σε άλλες
χώρες της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής, της Νοτίου
Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και της Ωκεανίας

δ.

νεοεκδοθείσες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς, υπό την
προϋπόθεση ότι:
i.

οι προϋποθέσεις έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση
να έχει προηγηθεί αίτηση για επίσημη εισαγωγή σε
χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά, αναγνωρισμένη,
που λειτουργεί κανονικά, είναι ανοιχτή στο κοινό και
βρίσκεται σε κράτη που είναι μέλη του ΟΟΣΑ ή σε όλα τα
άλλα κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής, Νότιας
Αμερικής, Αφρικής, Ασίας και Ωκεανίας,

ii.

τέτοιου είδους εισαγωγές πραγματοποιούνται το αργότερο
εντός ενός έτους από την έκδοση,

Κατηγορίες μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του
συναλλαγματικού κινδύνου
Οι Κατηγορίες Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού
κινδύνου θα χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για να
επιτύχουν το δηλωμένο στόχο της συγκεκριμένης Κατηγορίας
Μετοχών και ο οποίος διακρίνεται μέσω της αναφοράς στις Κατηγορίες
Μετοχών με αντιστάθμιση έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι
επενδυτές στις εν λόγω Κατηγορίες Μετοχών ενδέχεται να είναι
εκτεθειμένοι σε επιπρόσθετους κινδύνους, όπως ο κίνδυνος αγοράς,
σε σχέση με την κύρια Κατηγορία Μετοχών του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανάλογα με το επίπεδο της αντιστάθμισης που
εκτελείται. Επιπρόσθετα, οι αλλαγές στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού
των εν λόγω Κατηγοριών Μετοχών ενδέχεται να μην συσχετίζονται με
την κύρια Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ε.

Κινητές αξίες του Κανόνα 144A, όπως περιγράφεται στον Κώδικα
Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΠΑ, Τίτλος 17, Κεφάλαιο
230, 144A, υπό την προϋπόθεση ότι:
i.

οι κινητές αξίες του Κανόνα 144Α γίνονται αντικείμενο
διαπραγμάτευσης
στην
εξωχρηματιστηριακή
αγορά
σταθερού εισοδήματος των ΗΠΑ

ii.

οι τίτλοι περιλαμβάνουν σύμβαση ανταλλαγής σύμφωνα με
τον Νόμο περί Τίτλων του 1933, ο οποίος προβλέπει το
δικαίωμα ανταλλαγής του 144Α με παρόμοιους
εγγεγραμμένους
τίτλους
που
είναι
ελεύθερα
διαπραγματεύσιμοι στην εξωχρηματιστηριακή αγορά
σταθερού εισοδήματος των ΗΠΑ

iii.

στην περίπτωση που η σύμβαση ανταλλαγής δεν έχει
επιβεβαιωθεί εντός ενός έτους από την απόκτηση των
τίτλων, οι τίτλοι θα υπόκεινται στο όριο που περιγράφεται
στο σημείο 2 (α) κατωτέρω.

Κίνδυνος διασταυρούμενης ευθύνης για όλες τις Κατηγορίες
Μετοχών
Το δικαίωμα των Μετόχων κάθε Κατηγορίας Μετοχών να
συμμετάσχουν στο ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
περιορίζεται στο ενεργητικό του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και, στο σύνολό του, το ενεργητικό του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθεται για την κάλυψη όλων των
υποχρεώσεών του, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά ποσά που
δηλώνεται ότι είναι πληρωτέα επί των ξεχωριστών κατηγοριών
μετοχών. Αν και η Εταιρεία μπορεί να συνάψει σύμβαση παραγώγων
αναφορικά με μια συγκεκριμένη Κατηγορία Μετοχών, κάθε υποχρέωση
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στ. μερίδια σε ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένα σύμφωνα με την Οδηγία
2009/65/ΕΚ ή/ και σε άλλους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων κατά την έννοια του Άρθρου 1 παρ. (2), εδάφια α)
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ii.

ζ.

θ.

το επίπεδο προστασίας για τους μεριδιούχους σε αυτούς
τους άλλους ΟΣΕ είναι ισότιμο με εκείνο που προβλέπεται
για τους μεριδιούχους σε έναν ΟΣΕΚΑ και πιο
συγκεκριμένα, ότι οι κανόνες για το διαχωρισμό του
ενεργητικού, το δανεισμό και τις προθεσμιακές πωλήσεις
κινητών αξιών και τα μέσα χρηματαγοράς είναι ισότιμα με
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Οδηγία
2009/65/ΕΚ,
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των άλλων ΟΣΕ
παρουσιάζονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, του εισοδήματος και των λειτουργιών
κατά την περίοδο αναφοράς,

iv.

η αναλογία ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ αυτών ή άλλων ΟΣΕ
στους οποίους αποκτούνται μονάδες, το οποίο, σύμφωνα
με το Καταστατικό τους μπορεί να επενδυθεί παγκοσμίως
σε μονάδες άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, δεν ξεπερνά το 10%,

καταθέσεις σε πιστωτικούς οργανισμούς που πληρώνονται
ξανά μετά από αίτηση ή έχουν το δικαίωμα ανάληψης και είναι
ληξιπρόθεσμες σε όχι περισσότερους από 12 μήνες, με την
προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός οργανισμός έχει την έδρα του σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν η έδρα του
πιστωτικού οργανισμού βρίσκεται σε άλλο κράτος, με την
προϋπόθεση ότι υπόκειται σε συνετούς κανόνες της CSSF, ως
ισότιμοι με εκείνους που προβλέπονται από το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας
χρηματοπιστωτικά
μέσα,
συμπεριλαμβανομένων
των
διακανονισμών τοις μετρητοίς (cash-settled instruments),
διαπραγματευόμενα σε μία οργανωμένη αγορά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα (α), (β) και (γ) ανωτέρω ή/ και παράγωγα
χρηματοπιστωτικά
μέσα
που
γίνονται
αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές
(«παράγωγα OTC»), υπό την προϋπόθεση ότι:
i.

ii.

iii.

ι.

αυτοί οι ΟΣΕ έχουν την εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται
επίβλεψης που θεωρείται από τη Χρηματοοικονομική
Εποπτική Αρχή του Λουξεμβούργου (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – CSSF) ως ισότιμη με
εκείνη που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι
η συνεργασία μεταξύ των αρχών διασφαλίζεται επαρκώς

iii.

το υποκείμενο περιλαμβάνεται από όργανα που
καλύπτονται από το σημείο 1 ή από χρηματοοικονομικούς
δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα
στα οποία ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύσει σύμφωνα με
τους επενδυτικούς του στόχους.
οι αντισυμβαλλόμενοι όσον αφορά στις συναλλαγές
παραγώγων
OTC
είναι
πρώτης
τάξεως
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι εξειδικεύονται σε
αυτά τα είδη συναλλαγών υπό την προϋπόθεση ότι και
αυτοί υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο, και
τα παράγωγα OTC υπόκεινται σε αξιόπιστη και
επαληθεύσιμη αξιολόγηση σε καθημερινή βάση και
μπορούν να πωληθούν, να ρευστοποιηθούν ή να
συναφθούν με αντισταθμιστική συναλλαγή οποιαδήποτε
στιγμή στη δίκαιη αξία τους και μετά από πρωτοβουλία
της Εταιρείας.

μέσα χρηματαγοράς πέρα από εκείνα που γίνονται αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε μία οργανωμένη αγορά, τα οποία είναι
ρευστοποιήσιμα και έχουν αξία η οποία μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια οποιαδήποτε στιγμή, υπό την
προϋπόθεση ότι η έκδοση ή ο εκδότης αυτών των μέσων
ελέγχονται προκειμένου να προστατευθούν οι επενδυτές και οι
καταθέσεις τους και υπό την προϋπόθεση ότι:
i.

έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από κεντρική, περιφερειακή ή
τοπική κυβερνητική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή
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Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάποιο κράτος που δεν
είναι Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, στην
περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από κάποιο από τα
μέλη που απαρτίζουν την ομοσπονδία ή από κάποιο
δημόσιο διεθνές όργανο στο οποίο ανήκουν ένα ή
περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

και β) της Οδηγίας είτε βρίσκονται σε Κράτος Μέλος της ΕΕ είτε
όχι, υπό την προϋπόθεση ότι:
i.



ii.

έχουν εκδοθεί από εταιρεία οι τίτλοι της οποίας αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές που
αναφέρονται στα (α), (β) και (γ) ανωτέρω, ή

iii.

έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από ίδρυμα υπό συνετή
επιτήρηση, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο, ή από ίδρυμα που υπόκειται
σε και συμμορφούται με συνετούς κανόνες που η CSSF
θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον το ίδιο ή περισσότερο αυστηροί
από εκείνους της νομοθεσίας της ΕΕ, ή

iv.

εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις
κατηγορίες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την CSSF, υπό την
προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις σε τέτοια μέσα υπόκεινται σε
προστασία των επενδυτών αντίστοιχη με τη θεσπιζόμενη
στα σημεία (i, ii, iii) και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης
είναι μία εταιρεία το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της
οποίας είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια Ευρώ
(10.000.000 EUR) και η οποία παρουσιάζει και εκδίδει τον
ετήσιο ισολογισμό της σύμφωνα με την Τέταρτη Οδηγία του
78/660/ΕΟΚ ή είναι ένας οργανισμός ο οποίος, στο πλαίσιο
ενός ομίλου εταιρειών όπου περιλαμβάνονται μία ή
περισσότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες,
χρηματοδοτεί τον όμιλο εταιρειών ή είναι ένας οργανισμός
που χρηματοδοτεί διασφαλισμένα μέσα τα οποία
επωφελούνται από τη γραμμή τραπεζικής ρευστότητας.

2. Επίσης, η Εταιρεία:
α.

θα δικαιούται να επενδύσει έως το 10% του καθαρού ενεργητικού
σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς πέραν των
αναφερόμενων στο σημείο 1 ανωτέρω,

β.

δεν μπορεί να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή πιστοποιητικά που
αντιπροσωπεύουν πολύτιμα μέταλλα.

3. Η Εταιρεία μπορεί, σε επικουρική βάση, να διατηρεί μετρητά για κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επενδυτικά όρια

B.

1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επενδύσει σε:
α.

άνω του 10% του καθαρού ενεργητικού κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, τα
οποία εκδίδονται από ένα και μόνο οργανισμό

β.

άνω του 20% του καθαρού ενεργητικού κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καταθέσεις επενδυμένες στην ίδια
εταιρεία.

2. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου σε μία
εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή σε παράγωγα δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού κάθε Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ένα πιστωτικό
ίδρυμα που αναφέρεται στο σημείο 1 (ζ) της ενότητας Α «Αποδεκτές
επενδύσεις» στο «Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες πληροφορίες» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Επενδυτικοί
περιορισμοί» ή το 5% του καθαρού ενεργητικού του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλες περιπτώσεις.
3.
α.

Η συνολική αξία των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς
κάθε εκδότη στους οποίους έχει επενδυθεί πάνω από το 5% του
καθαρού ενεργητικού ενός συγκεκριμένου Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της αξίας αυτού
του καθαρού ενεργητικού. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε εποπτικό
έλεγχο ή σε συναλλαγές που αφορούν παράγωγα μέσα OTC με
αυτούς τους οργανισμούς.
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i.

επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα της χρηματαγοράς
που εκδίδονται από έναν οργανισμό,

ii.

καταθέσεις που έχουν γίνει σε έναν οργανισμό, και/ή

iii.

κινδύνους που προκύπτουν από παράγωγες συναλλαγές
OTC που έχει αναλάβει ένας μεμονωμένος οργανισμός,

γ.

Το όριο του 10% που ορίζεται στο σημείο 1 (α) ανωτέρω,
μπορεί να είναι έως και 35% εάν οι κινητές αξίες ή τα μέσα
χρηματαγοράς εκδίδονται ή εγγυώνται από ένα Κράτος Μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις τοπικές αρχές, από ένα μη
κράτος μέλος ή από ένα διεθνές κρατικό όργανο, στο οποίο ένα
ή περισσότερα Κράτη Μέλη είναι μέλη.

δ.

Το όριο του 10% που ορίζεται στο σημείο 1 (α) ανωτέρω,
μπορεί να είναι έως και 25% για συγκεκριμένα ομόλογα όταν
αυτά εκδίδονται από ένα πιστωτικό ίδρυμα με έδρα σε ένα
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκειται από το
νόμο σε ειδική κρατική επίβλεψη για την προστασία των
κατόχων ομολόγων. Ειδικότερα, τα έσοδα από την έκδοση των
εν λόγω ομολόγων πρέπει σύμφωνα με το νόμο να
επενδύονται σε ενεργητικό, το οποίο κατά τη διάρκεια της
ισχύος των ομολόγων, καλύπτει επαρκώς τις υποχρεώσεις
πληρωμής που αναλήφθηκαν από αυτά και επιμερίζεται κατά
προτίμηση στην αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου και του
συσσωρευμένου τόκου. Όταν η Εταιρεία επενδύει άνω του 5%
του καθαρού ενεργητικού ενός Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου στις ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο και εκδίδονται από έναν εκδότη, η συνολική αξία
των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αξίας
του καθαρού ενεργητικού του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που καλύπτονται
από το σημείο 3 (γ) και (δ) ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη
στο όριο 40% που αναφέρεται στο σημείο 3 (α),

στ. Τα όρια που αναφέρονται υπό τα σημεία 1, 2 και 3 (α), (β), (γ)
και (δ) ανωτέρω δεν μπορούν να συνδυαστούν. Συνεπώς, οι
επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα της χρηματαγοράς που
εκδίδονται από έναν οργανισμό σε καταθέσεις ή παράγωγα
μέσα που εκτελούνται σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 και 3 (α), (β),
(γ) και (δ) ανωτέρω δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το
35% του καθαρού ενεργητικού του σχετικού Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εταιρείας.





β.

β. Παρά τα μεμονωμένα όρια που ορίζονται στα σημεία 1 και 2
ανωτέρω, η Εταιρεία δεν μπορεί να συνδυάσει:

το ποσό αυτό με περισσότερο από το 20% του ενεργητικού για
κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

ε.



γ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορίων, και χωρίς
επιβάρυνση των ορίων που ορίζονται στο σημείο 9 κατωτέρω,
τα όρια που ορίζονται στα σημεία 1 έως 5 ανωτέρω είναι ένα
μέγιστο 20% για τις επενδύσεις σε μετοχές και/ή ομόλογα που
έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό όταν η επενδυτική
πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στοχεύει στην
επανάληψη της σύνθεσης ενός συγκεκριμένου δείκτη μετοχών
ή ομολόγων που αναγνωρίζεται από το CSSF στις ακόλουθες
βάσεις:
i.

η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη

ii.

ο δείκτης αντιπροσωπεύει έναν δείκτη αναφοράς για την
αγορά στην οποία αφορά

iii.

δημοσιεύεται με τον κατάλληλο τρόπο.
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Το όριο που έχει τεθεί ανωτέρω αυξάνεται στο 35% όπου αυτό
δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, πιο
συγκεκριμένα σε οργανωμένες αγορές όπου ορισμένες κινητές
αξίες ή μέσα χρηματαγοράς επικρατούν. Η επένδυση μέχρι αυτό
το όριο επιτρέπεται μόνο για έναν μεμονωμένο επενδυτή.

8.
α.

Η Εταιρεία μπορεί, για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, να
αποκτά τα μερίδια των ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ που
αναφέρονται στην ενότητα Α «Αποδεκτές επενδύσεις» στο
«Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου
της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Επενδυτικοί περιορισμοί», σημείο 1
(στ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν επενδύεται πάνω από το 20%
του καθαρού ενεργητικού του σε ένα μόνο ΟΣΕΚΑ ή άλλον ΟΣΕ.
Για το σκοπό εφαρμογής αυτού του επενδυτικού ορίου, κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενός ΟΣΕ με πολλαπλά
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα θεωρείται ως ξεχωριστός
εκδότης με την προϋπόθεση ότι η αρχή διαχωρισμού των
υποχρεώσεων των διαφόρων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων
σε σχέση με τρίτους διασφαλίζεται.

β.

Επενδύσεις σε μετοχές άλλων ΟΣΕ εκτός των ΟΣΕΚΑ δεν
πρέπει στο σύνολό τους να υπερβαίνουν το 30% του καθαρού
ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όταν η
Εταιρεία έχει αποκτήσει μονάδες σε έναν ΟΣΕΚΑ και/ή άλλους
ΟΣΕ, το ενεργητικό του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ ή των άλλων ΟΣΕ
δεν πρέπει να συνδυάζεται για τους σκοπούς των ορίων που
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3, 4 και 5 ανωτέρω.

γ.

Όταν η Εταιρεία επενδύσει στα μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ και/ή
άλλων ΟΣΕ που διαχειρίζονται απευθείας ή μέσω
αντιπροσώπευσης, από την ίδια εταιρεία διαχείρισης ή από
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η εταιρεία διαχείρισης
συνδέεται μέσω κοινής διαχείρισης ή ελέγχου, ή μέσω άμεσης ή
έμμεσης εταιρείας χαρτοφυλακίου, η εταιρεία διαχείρισης ή
κάποια άλλη εταιρεία δεν μπορούν να χρεώσουν αμοιβές
εγγραφής ή εξαγοράς για λογαριασμό της επένδυσης του ΟΣΕΚΑ
σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ και/ή άλλου ΟΣΕ.

9. Για όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η Εταιρεία δεν δύναται να
αποκτήσει:
α.

μετοχές με δικαίωμα ψήφου που της επιτρέπουν να ασκεί
σημαντική επιρροή στη διοίκηση ενός εκδότη.

β.

επίσης, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει παραπάνω από το:

6.
α.



7. Ως εξαίρεση στα όρια που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 5
ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί να επενδύσει, βάσει της αρχής της
διασποράς, έως και το 100% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε
διαφορετικές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που
εκδίδονται ή εγγυώνται από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ, από τις τοπικές αρχές ενός
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς
οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα στους οποίους ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμμετέχουν, με την προϋπόθεση ότι οι κινητές αξίες και τα
μέσα χρηματαγοράς που προβλέπονται στο παρόν
αποτελούνται από τουλάχιστον έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι
κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς οποιασδήποτε
έκδοσης δεν θα υπερβαίνουν το 30% του καθαρού ενεργητικού
του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

4. Οι Εταιρείες που σχηματίζουν όμιλο με σκοπό την ενοποίηση
λογαριασμών υπό την έννοια της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ της 13ης
Ιουνίου 1983 ή σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους διεθνείς
κανόνες της λογιστικής λαμβάνονται υπόψη ως μία οντότητα όσον
αφορά στον υπολογισμό των προαναφερθέντων ορίων.
5. Η Εταιρεία μπορεί για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της να
επενδύσει συνολικά, εντός του ίδιου ομίλου, έως και το 20% του
καθαρού ενεργητικού της σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς.



i.

10% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός και μόνο
εκδότη,

ii.

10% των ομολόγων ενός και μόνο εκδότη,

iii.

25% των μονάδων ενός ΟΣΕΚΑ και/ή άλλου ΟΣΕ,

iv.

10% των μέσων χρηματαγοράς ενός και μόνο εκδότη.

Τα όρια που ορίζονται στα σημεία (ii, iii, iv) μπορεί να μη
ληφθούν υπόψη κατά τη στιγμή απόκτησης εάν κατά το χρόνο
αυτό, το μικτό ποσό των ομολόγων ή των μέσων χρηματαγοράς
ή το καθαρό ποσό των μέσων που εκδόθηκαν δεν μπορεί να
υπολογιστεί.
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Οι περιορισμοί που ορίζονται στα γράμματα a και b ανωτέρω
δεν ισχύουν για:



















































































Λήψη δανείων, χορήγηση δανείων και εγγυήσεις

i.

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή
έχουν την εγγύηση ενός Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τοπικών αρχών του,

1. Η Εταιρεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη για δανεισμό. Kατ’εξαίρεση, η
Εταιρεία μπορεί να δανεισθεί έως και το 10% του καθαρού
ενεργητικού της υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω δανεισμός είναι
προσωρινής φύσεως.

ii.

τις κινητές αξίες και τα μέσα της χρηματαγοράς που
εκδίδονται από ή εγγυάται για αυτά μία χώρα η οποία δεν
είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει συνάλλαγμα μέσω δανείου
αντιστήριξης (back-to-back) για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

iii.

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από
δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ένα ή
περισσότερα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι μέλη,

iv.

μετοχές υπό την κατοχή Εταιρείας στο κεφάλαιο μίας
εταιρείας που έχει συσταθεί σε μη κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύει το ενεργητικό της
κυρίως στους τίτλους εκδοτών με έδρα στο κράτος αυτό,
όπου υπό τη νομοθεσία του, η κατοχή αυτή
αντιπροσωπεύει το μοναδικό τρόπο με τον οποίο η
Εταιρεία μπορεί να επενδύσει στους τίτλους των εκδοτών
του εν λόγω κράτους. Ωστόσο, η εν λόγω παρέκκλιση θα
εφαρμόζεται μόνο εάν στην επενδυτική της πολιτική, η
εταιρεία από το μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στο
Τμήμα Β με εξαίρεση των σημείων 6 και 7. Όπου τα όρια
που ορίζονται στο Τμήμα Β με εξαίρεση τα σημεία 6, 7 και
9, Άρθρο 49 του Νόμου της 17ής Δεκεμβρίου 2010 θα
ισχύει αναλογικά,

v.

μετοχές που κρατούνται από μία ή περισσότερες εταιρείες
επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που
αποκλειστικά προς το συμφέρον τους έχουν την ευθύνη
για τα θέματα διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή
μάρκετινγκ στο κράτος όπου βρίσκεται η θυγατρική, όσον
αφορά στην εξαγορά μονάδων μετά από αίτηση των
κατόχων μονάδων.

10. Αναφορικά με τις συναλλαγές σε παράγωγα, η Εταιρεία θα τηρεί τα
όρια και τους περιορισμούς που ορίζονται στο «Μέρος ΙΙΙ:
Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας,
Κεφάλαιο IV. «Τεχνικές και μέσα» στη συνέχεια.

3. Η Εταιρεία δεν μπορεί να διεξάγει ακάλυπτες πωλήσεις κινητών
αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων
που αναφέρονται στο «Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες πληροφορίες» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Επενδυτικοί
Περιορισμοί», Ενότητα Α «Αποδεκτές επενδύσεις», σημείο 1 (στ), (ζ)
και (η).
4. Η Εταιρεία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια ή να εγγυάται για τρίτους.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην αγορά, από τα εν λόγω
μέρη, κινητών
αξιών, μέσων χρηματαγοράς
ή
άλλων
χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο «Μέρος ΙΙΙ:
Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας,
Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Επενδυτικοί Περιορισμοί», Ενότητα Α «Αποδεκτές
επενδύσεις», σημείο 1 (στ), (η) και (θ) και που δεν έχουν
αποπληρωθεί ολοσχερώς.

IV. Τεχνικές και μέσα
Γενικές διατάξεις

C.

1. Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή/ και
την προστασία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία, η Εταιρεία Διαχείρισης
ή ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση,
να μεριμνά ώστε τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια να
χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα που σχετίζονται με κινητές αξίες και
μέσα χρηματαγοράς.
α.

Στην περίπτωση επενδύσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά
μέσα, ο συνολικός κίνδυνος για τα υποκείμενα μέσα δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα επενδυτικά όρια που καθορίζονται στην ενότητα
“Επενδυτικά Όρια” ως άνω. Οι επενδύσεις σε παράγωγα μέσα
βασισμένα σε δείκτες δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται
υπόψη στην περίπτωση των επενδυτικών ορίων που
καθορίζονται στα σημεία 1, 2, 3, 4 και 5 στο «Μέρος ΙΙΙ:
Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου της
Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ «Επενδυτικοί περιορισμοί», ενότητα Β
«Επενδυτικά όρια».

β.

Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς περιέχει ένα
παράγωγο προϊόν, αυτό το τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά τη συμμόρφωση με τους κανόνες που ορίζονται σε αυτή την
ενότητα.

Η Εταιρεία δε χρειάζεται να συμμορφώνεται με τα όρια που
ορίζονται ανωτέρω όταν ασκεί δικαιώματα εγγραφής σχετικά με
κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν τμήμα του
ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της.
Ωστόσο, αν γίνει υπέρβαση των ορίων αυτών για λόγους εκτός του
εύλογου ελέγχου της Εταιρείας ή ως απόρροια της άσκησης
δικαιωμάτων εγγραφής, η Εταιρεία πρέπει να επιδιώξει κατά
προτεραιότητα να ρυθμίσει την κατάσταση στα πλαίσια των
συναλλαγών πώλησης που πραγματοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη
τα συμφέροντα των μετόχων της.
Εάν ο εκδότης είναι νομικό πρόσωπο με πολλαπλά Επιμέρους
Αμοιβαία Κεφάλαια, όπου το ενεργητικό ενός Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ευθύνεται αποκλειστικά για τα δικαιώματα των
επενδυτών σε σχέση με το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτό και
για τους πιστωτές εκείνους όπου η οικονομική αξίωση είναι
αποτέλεσμα της σύστασης, της λειτουργίας ή της ρευστοποίησης
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ξεχωριστός εκδότης
όσον αφορά στην εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την
κατανομή κινδύνων, όπως αναφέρεται στην ενότητα Β,
εξαιρουμένων των εδαφίων 7 και 9.
Τα επενδυτικά όρια που ορίζονται ανωτέρω είναι γενικότερα
εφαρμόσιμα έως το σημείο όπου τα φύλλα πληροφοριών των
διαφόρων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν προβλέπουν
αυστηρότερους κανόνες.
Σε περίπτωση θέσπισης πιο αυστηρών κανόνων, δεν επιβάλλεται
η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες τον τελευταίο μήνα πριν
από τη ρευστοποίηση ή συγχώνευση του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Οι κίνδυνοι υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες
οδηγίες που προβλέπονται στο Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010 και
στους σχετικούς κανονισμούς ή εγκυκλίους της CSSF.
Όσον αφορά στη συνολική έκθεση σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, μπορεί να υπολογιστεί μέσω
της μεθόδου της Αξίας σε Κίνδυνο (“VaR”) ή της προσέγγισης βάσει
των υποχρεώσεων.
2.
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα υπολογίζει την παγκόσμια έκθεση
κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την Εγκύκλιο
11/512 που εκδόθηκε από τη CSSF. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα
χρησιμοποιεί για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο την
προσέγγιση της δέσμευσης, την προσέγγιση της σχετικής Αξίας σε
Κίνδυνο ή την προσέγγιση της απόλυτης Αξίας σε Κίνδυνο. Για τα
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία χρησιμοποιείται είτε η
προσέγγιση της σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είτε η προσέγγιση της
απόλυτης Αξίας σε Κίνδυνο, το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης
αναφέρεται παρακάτω. Για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια για τα
οποία χρησιμοποιείται η προσέγγιση της σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο,
το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο αναφοράς αναφέρεται επίσης πιο κάτω.
Κατ’ απαίτηση του Κανονισμού (Δελτίου Τύπου της CSSF 12/29), το
αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα
της απόλυτης αξίας των θεωρητικών αξιών των παραγώγων που
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χρησιμοποιούνται. Καθώς η θεωρητική αξία των επενδύσεων
διαφέρει σημαντικά από τη αγοραία αξία τους, τα αποκτώμενα
επίπεδα μόχλευσης είναι γενικά υψηλά. Επιπρόσθετα, πρέπει να
επισημανθεί ότι η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη διακανονισμούς
συμψηφισμού και αντιστάθμισης κινδύνων τους οποίους ενδέχεται
να εφαρμόζουν τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια παρόλο που οι
εν λόγω διακανονισμοί χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μείωση των
κινδύνων.
Για ενημερωτικούς λόγους, γνωστοποιείται επίσης το αναμενόμενο
επίπεδο μόχλευσης που προκύπτει από τη μεθοδολογία
μετατροπής της δέσμευσης (όπως ορίζεται αναλυτικά στις
Κατευθυντήριες Οδηγίες ESMA 10-788). Σε αντίθεση με την
προαναφερθείσα μεθοδολογία, η προσέγγιση της μεθοδολογίας
δέσμευσης λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία της ισοδύναμης
θέσης
στο
υποκείμενο
στοιχείο
ενεργητικού
των
χρηματοπιστωτικών παραγώγων ή την θεωρητική αξία αυτών,
όπως είναι πρόσφορο. Επιτρέπει, επίσης, σε ορισμένες συνθήκες
και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών ESMA























Αναμενόμενο
επίπεδο
μόχλευσης
(Δέσμευση)

ING International Emerging Marktets
(Hard Currency) Select

Σχετική VaR

0-25%

Η Εταιρεία, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Διαχειριστής Επενδύσεων,
ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το ενεργητικό κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορούν να προχωρούν σε
συναλλαγές δανεισμού τίτλων (περιλαμβανομένων συναλλαγών
δανεισμού τίτλων, πώλησης με δικαίωμα επαναγοράς ή συμβάσεων
επαναγοράς και αντίστροφης επαναγοράς) υπό την προϋπόθεση ότι οι
συναλλαγές αυτές συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται
στην Εγκύκλιο 08/356 σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν για
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κατά τη χρήση συγκεκριμένων
τεχνικών και μέσων και στην Εγκύκλιο 13/559 σχετικά με τη μεταφορά
των κατευθυντήριων οδηγιών ESMA σε ζητήματα διαπραγματεύσιμων
αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) και άλλων ΟΣΕΚΑ που εκδόθηκαν από
την Εποπτική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de
Surveillance du Secteur Financier ή “ CSSF” ) και τις κατά καιρούς
τροποποιήσεις τους.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Διαχειριστής
Επενδύσεων συνάπτουν συναλλαγές δανεισμού τίτλων, πρέπει να
διασφαλίζεται ότι, ανά πάσα στιγμή, το πλήρες ποσό των διαθεσίμων ή
οι τίτλοι που δανείστηκαν μπορούν να επιστραφούν και η συμφωνία
δανεισμού τίτλων να λυθεί.
Οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων ενδέχεται να έχουν θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Η χρήση συναλλαγών δανεισμού τίτλων θα δημιουργεί
επιπλέον εισόδημα για το αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
καθώς θα εισπράττεται η προμήθεια δανεισμού από τον αντίστοιχο
αντισυμβαλλόμενο. Ωστόσο, η χρήση συναλλαγών δανεισμού τίτλων
ενέχει, επίσης, ορισμένους κινδύνους για το αντίστοιχο Επιμέρους
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Ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, το
αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης χρησιμοποιείται ως δείκτης και όχι
ως ρυθμιστικό όριο. Το επίπεδο μόχλευσης ενός Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να είναι υψηλότερο από το
αναμενόμενο επίπεδο εφόσον παραμένει ευθυγραμμισμένο με το
προφίλ κινδύνου του και συμμορφώνεται με το όριο της Αξίας σε
Κίνδυνο (VaR). Ανάλογα με τις κινήσεις της αγοράς, το αναμενόμενο
επίπεδο μόχλευσης μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του
χρόνου.

Μέθοδος της
Αξίας σε
Κίνδυνο (VaR)

Συναλλαγές δανεισμού τίτλων



10-788, (i) τον αποκλεισμό ορισμένων ειδών συναλλαγών
ανταλλαγής άνευ μόχλευσης ή ορισμένων συναλλαγών άνευ
κινδύνου ή μόχλευσης και επιτρέπει (ii) να λαμβάνονται υπόψη
συναλλαγές συμψηφισμού και αντιστάθμισης κινδύνων.

Ονομασία Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων (με χρήση της
μεθόδου της Αξίας σε Κίνδυνο)

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η χρήση συναλλαγών σε σχέση με
παράγωγα
μέσα
ή
άλλες
τεχνικές
και
παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα να απομακρύνει την Εταιρεία, την
Εταιρεία Διαχείρισης ή το Διαχειριστή Επενδύσεων, ανάλογα με
την περίπτωση, από την επενδυτική πολιτική που ορίζεται για κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.



Αναμενόμε
νο
επίπεδο
μόχλευσης
(Άθροισμα
θεωρητικώ
ν αξιών)
0-200%

Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς

JP Morgan EMBI Global
Diversified (εξαιρουμένων
των μέσων με αξιολόγηση
χαμηλότερη από B-)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο που μπορεί να επιφέρουν ζημίες για το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δηλ. σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων
του αντισυμβαλλόμενου στη συναλλαγή δανεισμού τίτλων.
Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, με ή χωρίς άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα/
αμοιβές, επιστρέφονται στο συμμετέχον Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Τα λειτουργικά έξοδα/ αμοιβές περιλαμβάνουν την αποζημίωση προς
την Εταιρεία Διαχείρισης για την εποπτεία του προγράμματος και προς
την Goldman Sachs International Bank που ενεργεί ως πράκτορας
δανεισμού τίτλων. Η Goldman Sachs International Bank δεν συνδέεται
ούτε με την Εταιρεία Διαχείρισης ούτε με το Θεματοφύλακα.
Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να δανείζει τους τίτλους που
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του σε ένα δανειστή είτε άμεσα είτε
μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος δανεισμού που έχει αναπτυχθεί
από κάποιο αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης τίτλων είτε μέσω ενός
συστήματος
δανεισμού
που
έχει
αναπτυχθεί
από
έναν
χρηματοοικονομικό οργανισμό που υπόκειται σε προσεχτικό εποπτικό
έλεγχο που θεωρείται από την CSSF ισότιμος με εκείνον που
περιγράφεται στο κοινοτικό δίκαιο και ειδικεύεται σε αυτού του είδους τις
συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος στη συμφωνία
δανεισμού τίτλων (δηλ. ο δανεισθέντας) πρέπει να υπόκειται σε
ενδελεχείς εποπτικούς ελέγχους που θεωρούνται από την CSSF ως
ισότιμοι με εκείνους που αναφέρονται στο Κοινοτικό δίκαιο. Σε
περίπτωση που ο προαναφερόμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός
ενεργεί για λογαριασμό του, θα πρέπει να θεωρείται ο ίδιος ως
αντισυμβαλλόμενος στη συμφωνία δανεισμού τίτλων.

Συναλλαγές επαναγοράς (opérations à réméré)
Η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνίες επαναγοράς (opιrations
ΰ rιmιrι) , οι οποίες αποτελούνται από αγοραπωλησίες τίτλων όπου
σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της συμφωνίας, ο πωλητής έχει το
δικαίωμα να εξαγοράσει και να αγοράσει τους τίτλους που πωλήθηκαν
στην τιμή και ημερομηνία που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο μερών
κατά τη σύναψη της συμφωνίας.
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Η Εταιρεία μπορεί να ενεργήσει είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής σε
συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς. Η εμπλοκή της ωστόσο στις
υπόψη συναλλαγές υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:
1. Η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί τίτλους
ανακαλούμενους υπό μία συμφωνία επαναγοράς εάν οι
αντισυμβαλλόμενοι
στις
υπόψη
συναλλαγές
είναι
χρηματοοικονομικά
ιδρύματα
πρώτης
κατηγορίας
που
εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος μιας σύμβασης επαναγοράς, η Εταιρεία
δεν μπορεί να πωλεί τους τίτλους που καλύπτονται από τη
συμφωνία πριν ο αντισυμβαλλόμενες επαναγοράσει τα αξιόγραφα
ή πριν εκπνεύσει η προθεσμία επαναγοράς.
3. Όπου η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε εξαγορές, πρέπει να
διασφαλίσει ότι ο αριθμός συμφωνιών επαναγοράς στις οποίες
συμμετέχει είναι τέτοιο που κατά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν σε εξαγορές.
Η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνίες επαναγοράς σε
τακτική βάση.

Χρήση πρόσθετης ασφάλειας
Για να μειωθεί ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου για τα Επιμέρους
Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός
συστήματος εγγύησης (“πρόσθετη ασφάλεια”) για ορισμένα στοιχεία
ενεργητικού με τον αντισυμβαλλόμενο.
Η Εταιρεία πρέπει να προχωρά σε καθημερινή βάση στην εκτίμηση
των λαμβανόμενων εγγυήσεων. Η εγγύηση πρέπει να έχει τη μορφή:
1. ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν περιλαμβάνουν
μόνο μετρητά και βραχυπρόθεσμα πιστοποιητικά κατάθεσης αλλά
και μέσα χρηματαγοράς,
2. ομόλογα που εκδίδονται ή για τα οποία παρέχεται εγγύηση από
μια χώρα με υψηλή πιστωτική αξιολόγηση,
3. μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΟΣΕ χρηματαγοράς ως
ορίζονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για έναν κοινό ορισμό των
ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς,
4. μερίδια ή μετοχές που εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ και επενδύουν
κυρίως σε ομόλογα/μετοχές που αναφέρονται στα 5 και 6
κατωτέρω,
5. ομόλογα που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση εκδοτών πρώτης
κατηγορίας και προσφέρουν επαρκή ρευστότητα ή
6. μετοχές που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε μία οργανωμένη αγορά μιας χώρας με υψηλή
πιστωτική αξιολόγηση, υπό τον όρο ότι οι μετοχές αυτές
περιλαμβάνονται σε βασικό δείκτη.
Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί
να απαιτήσει τα δικαιώματά του ως προς την εγγύηση στην περίπτωση
ενός γεγονότος που απαιτεί την εκτέλεσή της. Συνεπώς, η εγγύηση
πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμη, είτε άμεσα είτε μέσω ενός
μεσολαβητή ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού πρώτης κατηγορίας
ή μίας θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου στον οργανισμό αυτό, με
τρόπο τέτοιο που το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο να μπορεί να
ιδιοποιηθεί ή να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό ως εγγύηση, χωρίς
καμία καθυστέρηση, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δε
συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να επιστρέψει τους τίτλους.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, η εγγύηση δεν μπορεί να
πωληθεί ή να δοθεί ως ασφάλεια ή να ενεχυριαστεί.
Η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. τα στοιχεία ενεργητικού που προσφέρονται ως ασφάλεια θα
παρέχονται στη χρηματιστηριακή τιμή τους. Προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να είναι μικρότερη η αξία της
ασφάλειας που διακρατεί ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο από
την έκθεση στο αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζεται μια συνετή
πολιτική «κουρέματος» λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς
παράγοντες, όπως ενδεικτικά, την πιστωτική ποιότητα, τη
ρευστότητα και τη διάρκεια της ασφάλειας. Αυτή η πολιτική
«κουρέματος» ισχύει για την εγγύηση (ασφάλεια) που εισπράχθηκε
κατά τη διάρκεια (i) εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
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παραγώγων και (ii) συναλλαγών δανεισμού και επαναγοράς τίτλων;
2. Η εγγύηση (ασφάλεια) στο πλαίσιο εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγών παραγώγων και τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμη (π.χ.
κρατικά ομόλογα πρώτης τάξης ή μετρητά) έτσι ώστε να μπορεί να
πωληθεί γρήγορα σε τιμή που προσεγγίζει την προ πώλησης
αποτίμησή της
3. τα στοιχεία του ενεργητικού που προσφέρονται ως εγγύηση θα
κρατούνται από έναν τρίτο θεματοφύλακα (δηλ. μία νομική οντότητα
διαφορετική από τον αντισυμβαλλόμενο ή την οντότητα που δίνει την
πρόσθετη εγγύηση) που προστατεύεται νομικά από τις συνέπειες
αδυναμίας εκπλήρωσης ενός από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
4. τα στοιχεία του ενεργητικού που προσφέρονται ως πρόσθετη
εγγύηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από την
Εταιρεία.
Τα μετρητά που εισπράττονται ως εγγύηση (ασφάλεια) μπορούν να
επανεπενδύονται, σύμφωνα με τους κανόνες διασποράς που
προσδιορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ «Επενδυτικοί περιορισμοί»,
αποκλειστικά σε επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν ενέχουν
κινδύνους.
Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική
«κουρέματος» αναφορικά με κάθε κατηγορία ενεργητικού που
εισπράττεται ως εγγύηση (ασφάλεια). «Κούρεμα» είναι η έκπτωση που
εφαρμόζεται στην αξία της εγγύησης ως στοιχείου ενεργητικού και
σκοπεύει να απορροφήσει τη μεταβλητότητα στην αξία της εγγύησης
μεταξύ δύο χρονικών σημείων κάλυψης περιθωρίων (margin calls) ή
κατά τη διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου για τη ρευστοποίηση της
εγγύησης. Το «κούρεμα» ενσωματώνει ένα στοιχείο ρευστότητας
αναφορικά με τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι τη λήξη και ένα στοιχείο
πιστωτικής ποιότητας αναφορικά με την αξιολόγηση του τίτλου. Η
πολιτική «κουρέματος» λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της
αντίστοιχης κατηγορίας ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πιστωτικής
κατάστασης του εκδότη της εγγύησης (ασφάλειας), της μεταβλητότητας
της τιμής της εγγύησης και των πιθανών συναλλαγματικών
αναντιστοιχιών. Το «κούρεμα» που υφίστανται τα μετρητά κυμαίνεται
συνήθως σε 1 – 10%, για τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας σε 1 –
15%, για τα εταιρικά ομόλογα σε 1 - 15% και για τις μετοχές σε 20 - 25%.
Σε εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να εφαρμοστούν
διαφορετικά επίπεδα «κουρέματος». Στο πλαίσιο των συμφωνιών που
έχουν συναφθεί με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο, οι οποίες ενδέχεται
να περιλαμβάνουν ή να μην περιλαμβάνουν ελάχιστα ποσά μεταφοράς,
στόχος είναι να έχει κάθε εγγύηση που εισπράττεται μια αξία
αναπροσαρμοσμένη βάσει της πολιτικής «κουρέματος», η οποία ισούται
ή υπερβαίνει την έκθεση του αντίστοιχου εκδότη, όπου αρμόζει.

Συγκέντρωση ενεργητικού (pooling)
Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία
Διαχείρισης μπορεί να επιλέγει, όπου το επιτρέπουν οι επενδυτικές
πολιτικές ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου να διαχειρίζεται από
κοινού μέρος ή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού δύο ή
περισσότερων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων εντός ή εκτός της
Εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα στοιχεία ενεργητικού
διαφορετικών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα υπόκεινται σε από
κοινού διαχείριση. Τα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού
αναφέρονται ως «ομάδα» στοιχείων ενεργητικού, ωστόσο, οι εν λόγω
ομάδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εσωτερικής
διαχείρισης. Αυτοί οι διακανονισμοί ‘pooling’ είναι ένα μέσο διαχείρισης
σχεδιασμένο για τη μείωση των λειτουργικών χρεώσεων και άλλων
εξόδων επιτρέποντας,, ταυτόχρονα, ευρύτερη διαφοροποίηση των
επενδύσεων. Οι εν λόγω διακανονισμοί δεν μεταβάλλουν τα νομικά
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων. Οι «ομάδες» στοιχείων
ενεργητικού δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και δεν είναι άμεσα
προσβάσιμες στους επενδυτές. Καθένα από τα συνδιαχειριζόμενα
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα διατηρεί τα συγκεκριμένα στοιχεία
ενεργητικού του. Όπου συγκεντρώνονται σε ομάδες τα στοιχεία
ενεργητικού περισσότερων του ενός Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
τα στοιχεία ενεργητικού που είναι αποδοτέα σε κάθε συμμετέχον
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προσδιορίζονται αρχικά εξ αναφοράς
στην αρχική κατανομή στοιχείων ενεργητικού στην εν λόγω ομάδα. Στη
συνέχεια, η σύνθεση του ενεργητικού θα διαφέρει ανάλογα με τις
πρόσθετες κατανομές ή αποσύρσεις. Τα στοιχεία ενεργητικού κάθε
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Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναγνωρίζονται με σαφήνεια και
προστατεύονται έτσι ώστε σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία των εν λόγω
στοιχείων ενεργητικού. Το δικαίωμα κάθε συμμετέχοντος Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού
ισχύει αναφορικά με κάθε μεμονωμένο στοιχείο ενεργητικού της εν
λόγω ομάδας. Οι πρόσθετες επενδύσεις που γίνονται εκ μέρους των
συνδιαχειριζόμενων
Επιμέρους
Αμοιβαίων
Κεφαλαίων
θα
κατανέμονται στο εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με
το αντίστοιχο δικαίωμά του, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού που
πωλούνται θα βαρύνουν παρομοίως τα στοιχεία ενεργητικού που είναι
αποδοτέα σε κάθε συμμετέχον Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Ενδέχεται να εφαρμοστεί η μέθοδος Swinging Single Pricing
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ: Πρόσθετες Πληροφορίες, ΙΧ.
Καθαρή Αξία Ενεργητικού). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα
αποφασίζει σχετικά με τη χρήση της συγκέντρωσης ενεργητικού και θα
προσδιορίζει τα όρια αυτής.

V. Διαχείριση της Εταιρείας
A.

Ορισμός εταιρείας διαχείρισης

Η Εταιρεία έχει ορίσει την ING Investment Management
Luxembourg S.A. ως Εταιρεία Διαχείρισής της σύμφωνα με το Νόμο
της 17ης Δεκεμβρίου 2010 και οι αρμοδιότητες της τελευταίας
περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις καθημερινές εργασίες της
Εταιρείας και τη συγκεντρωτική διαχείριση χαρτοφυλακίων ενεργητικού
της Εταιρείας.
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει συσταθεί υπό τη μορφή δημόσιας εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης (société anonyme) και σε συμμόρφωση με το
Νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών. Η Εταιρεία
Διαχείρισης έχει συσταθεί με απεριόριστη χρονική διάρκεια μέσω
συμβολαιογραφικής πράξης της 4ης Φεβρουαρίου 2004 και έχει
δημοσιευθεί στη Mémorial C, με ημερομηνία την 25η Φεβρουαρίου
2004. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 3 rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg. Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εγγεγραμμένη υπό τον
αριθμό B 98977 στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Εταιρειών του
Λουξεμβούργου.
Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το εγγεγραμμένο κεφάλαιο ανερχόταν σε
6.500.000 EUR με όλες τις μετοχές ολοσχερώς εξοφλημένες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποτελείται από
τους εξής:
-

Κος Marten Nijkamp
Πρόεδρος
Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Στρατηγικής (Head of Business
Strategy)
ING Investment Management (“ ο Όμιλος” )
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

-

Κος Erno Berkhout
Υπεύθυνος χρηματοοικονομικών λειτουργιών (Head of Finance)
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

-

Kα Corine Gerardy
Διευθυντής Εργασιών (Chief Operating Officer)
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret – L2350 Luxembourg

-

Κος Georges Wolff
Διευθυντής Χώρας
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

-

Κος Marc Vink
Υπεύθυνος τμήματος Νομικών Υπηρεσιών & Συμμόρφωσης
ING Investment Management (“ο Όμιλος”)
65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, The Netherlands

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης έχει διορίσει τα
ακόλουθα πρόσωπα ως διευθυντές της εταιρείας:
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-

Kα Corine Gerardy
Διευθυντής Εργασιών (Chief Operating Officer)
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

-

Κος Georges Wolff
Διευθυντής Χώρας
ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg























Ο εταιρικός σκοπός της Εταιρείας Διαχείρισης είναι η διαχείριση του
συλλογικού χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου και/ή ξένων ΟΣΕΚΑ με
εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, όπως αυτή
τροποποιήθηκε, καθώς επίσης και άλλων ξένων UCI ή του
Λουξεμβούργου, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
αυτής, ενώ η διαχείριση του δικού της ενεργητικού παραμένει
συμπληρωματική δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες της συλλογικής
διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ περιλαμβάνουν:
1. Διαχείριση χαρτοφυλακίου: όσον αφορά στη δραστηριότητα αυτή, η
Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί προς όφελος του ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων
ΟΣΕ υπό τη διαχείρισή της, να παρέχει κάθε είδος συμβουλευτικών
υπηρεσιών και συστάσεων για κάθε πιθανή επένδυση, να
προχωρήσει σε συμβάσεις, αγορά, πώληση, ανταλλαγή και
παράδοση κινητών αξιών και άλλου ενεργητικού και να ασκήσει τα
δικαιώματά της ψήφου για τις κινητές αξίες που αποτελούν το
ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ. Η απαρίθμηση δεν είναι
πλήρης. Στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου της, η
Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει μία πολιτική ψηφοφορίας που
μπορεί να αποκτάται δωρεάν, κατόπιν αίτησής τους στην επίσημη
έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και περιλαμβάνεται και στον
ακόλουθο δικτυακό τόπο:
http://www.ingim.com/eu/AboutINGIM/CorporateGovernance/INGIM
Europesvotingpolicy/index.htm
2. Κεντρική διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ: περιλαμβάνει την
εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του
Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα, την αποτίμηση και τον
υπολογισμό της αξίας των μετοχών ή/ και των μεριδίων ΟΣΕΚΑ και
ΟΣΕ, την έκδοση και εξαγορά μετοχών ή/ και μεριδίων ΟΣΕΚΑ και
ΟΣΕ, τη διατήρηση μητρώου των ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ και την τήρηση
αρχείων συναλλαγών. Η απαρίθμηση δεν είναι πλήρης.
3. Αγοραπωλησία μετοχών/ μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Λουξεμβούργο ή εκτός Λουξεμβούργου.

και

ΟΣΕ

στο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες
κανονισμούς και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει λάβει την εξουσιοδότηση να
αναθέτει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων της σε άλλες εταιρείες
που εκείνη κρίνει κατάλληλες, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία
Διαχείρισης θα παραμένει υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις
των εντολοδόχων αυτών όσον αφορά στα καθήκοντα που της έχουν
ανατεθεί και το βάρος της ευθύνης θα βαραίνει μόνο την ίδια
Εταιρεία Διαχείρισης. Σε περίπτωση τέτοιας εξουσιοδότησης το
παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο θα ενημερώνεται. Στην περίπτωση
ειδικής ανάθεσης, η οποία δεν αναφέρεται στο Έγγραφο Βασικών
Πληροφοριών για Επενδυτές ή στο τρέχον Μέρος ΙΙΙ του
ενημερωτικού δελτίου, τα αντίστοιχα φύλλα πληροφοριών των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα κάνουν ειδική αναφορά σε
εκείνη.
Η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται επί του παρόντος το εξής αμοιβαίο
κεφάλαιο (FCP) :
- ING (L) Institutional.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται επίσης επί του
παρόντος εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς
και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία
Διαχείρισης έχει λάβει την εξουσιοδότηση να αναθέτει το σύνολο ή μέρος
των καθηκόντων της σε άλλες εταιρείες που εκείνη κρίνει κατάλληλες, με
την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα παραμένει υπεύθυνη για
τις πράξεις και παραλείψεις των εντολοδόχων αυτών όσον αφορά στα
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και το βάρος της ευθύνης θα βαραίνει
μόνο την ίδια Εταιρεία Διαχείρισης. Σε περίπτωση τέτοιας
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εξουσιοδότησης το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο θα ενημερώνεται. Σε
περίπτωση ειδικής παραχώρησης αρμοδιοτήτων που δεν
προσδιορίζεται στο «Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες πληροφορίες» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, τα φύλλα πληροφοριών των
αντίστοιχων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα κάνουν ειδική μνεία
στο ζήτημα.

B.

Αμοιβή διαχείρισης/Σταθερή αμοιβή υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διορισμού της
Εταιρείας Διαχείρισης από την Εταιρεία, η τελευταία θα καταβάλλει
στην Εταιρείας Διαχείρισης ετήσια αμοιβή διαχείρισης που θα έχει
υπολογισθεί βάσει του μέσου όρου καθαρού ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στα Φύλλα
Πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η
προμήθεια αυτή καταβάλλεται μηνιαίως μετά το τέλος κάθε μήνα.



















































































Σύμφωνα με τη συμφωνία υπηρεσιών θεματοφυλακής, η Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. θα εισπράττει μια αμοιβή πληρωτέα
όπως ορίζεται στο «Μέρος Ι: Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του
ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο IV. «Αμοιβές, έξοδα και
φορολόγηση» στην Ενότητα Α «Αμοιβές πληρωτέες από την Εταιρεία».
Ως Θεματοφύλακας, η Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της αναφορικά με την
κατάθεση μετρητών, κινητών αξιών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού
της Εταιρείας. Πραγματοποιεί επίσης και τις εργασίες που της έχουν
ανατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου
2010, περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Ο Θεματοφύλακας
μπορεί, με δική του ευθύνη, να εμπιστευτεί όλο ή μέρος του ενεργητικού
που είναι κατατεθειμένο σε άλλους τραπεζικούς οργανισμούς ή
χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές.
Πιο συγκεκριμένα, ο Θεματοφύλακας πρέπει να διασφαλίζει ότι:
1. η πώληση, έκδοση, εξαγορά και ακύρωση των μετοχών της
Εταιρείας ή εκ μέρους της Εταιρείας εκτελείται σύμφωνα με το νόμο
και το Καταστατικό της.

2. Όπως αναφέρεται πιο πάνω στο «Μέρος Ι. Βασικές πληροφορίες
για την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας,
Κεφάλαιο IV. «Αμοιβές, έξοδα και φορολόγηση», Ενότητα
«Αμοιβές πληρωτέες από την Εταιρεία», έχει θεσπιστεί μία
διάρθρωση Σταθερών Αμοιβών Υπηρεσιών.

2. σε συναλλαγές οι οποίες αφορούν στο ενεργητικό της Εταιρείας, τα
έσοδα θα αποστέλλονται εντός των συνηθισμένων προθεσμιών και

VI. Υποδιαχειριστές Επενδύσεων

3. Τα κέρδη της Εταιρείας καταμερίζονται σύμφωνα με το Καταστατικό.

Για λόγους αποδοτικότητας, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
αναθέτει, με δικά της έξοδα και διατηρώντας την ευθύνη, τον έλεγχο
και το συντονισμό, τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίων των
διαφόρων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας σε τρίτους
(«Διαχειριστής Επενδύσεων»).

Σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, ο θεματοφύλακας μπορεί,
με δική της ευθύνη, να αναθέτει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας σε αντιπροσώπους.

Ο ρόλος ενός Διαχειριστή Επενδύσεων είναι να επιδιώκει την
επενδυτική πολιτική των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα
με τους επενδυτικούς στόχους και την πολιτική των αντίστοιχων
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να διαχειρίζεται τις καθημερινές
εργασίες του χαρτοφυλακίου (υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την
ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης) και να παρέχει άλλες συναφείς
υπηρεσίες. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων πρέπει να τηρούν πάντοτε
τους επενδυτικούς στόχους και την πολιτική που ορίζεται στο
Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τους
επενδυτικούς περιορισμούς, το καταστατικό της Εταιρείας και
οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νομικούς περιορισμούς.
Ένας Διαχειριστής Επενδύσεων έχει πλήρη επενδυτική διακριτική
ευχέρεια σε σχέση με το ενεργητικό ενός Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Ένας Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί
και να επιλέγει χρηματομεσίτες δικής του επιλογής για την εκκαθάριση
συναλλαγών και μπορεί, με δικά του έξοδα και ευθύνη, να
συμβουλεύεται ή να αναθέτει καθήκοντα σε τρίτους. Κατ’αρχήν, ένας
Διαχειριστής Επενδύσεων επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που
δημιουργούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει για ένα
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ενός
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν παραχωρηθεί ή ο Διαχειριστής
Επενδύσεων έχει αναθέσει τα καθήκοντά του σε έναν ή περισσότερους
Υποδιαχειριστές Επενδύσεων, η επωνυμία/ οι επωνυμίες των
αντίστοιχων Υποδιαχειριστών Επενδύσεων αναφέρονται στο φύλλο
πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η
πλήρης επωνυμία των Υποδιαχειριστών Επενδύσεων παρατίθεται στο
«Μέρος Ι: Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού
δελτίου της Εταιρείας.
Ρουμανία

VII.

A.

Θεματοφύλακας, Αντιπρόσωπος Πληρωμών,
Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων και
Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος
Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών

Η Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A είναι ένας πιστωτικός
οργανισμός που έχει συσταθεί στις 9 Φεβρουαρίου 1989 με
απεριόριστη χρονική διάρκεια υπό τη μορφή εταιρείας με καθορισμένο
αριθμό μετοχών (sociιtι en commandite par actions), με έδρα στο 2-8
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Λουξεμβούργο.
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Όλοι οι τίτλοι και τα μετρητά του ενεργητικού που ανήκουν στην Εταιρεία
ανατίθενται στο Θεματοφύλακα.

Όλες οι ενέργειες για τη διάθεση του ενεργητικού της Εταιρείας θα
πραγματοποιούνται από το θεματοφύλακα βάσει των οδηγιών της
Εταιρείας.
Ως κύριος Αντιπρόσωπος Πληρωμών, η Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. είναι υπεύθυνη για τη διανομή εισοδήματος και
μερισμάτων στους μετόχους.
Ο επενδυτής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα στοιχεία του θα
κοινοποιούνται σε άλλες χώρες και ανάμεσα σε διάφορους οργανισμούς
από τον όμιλο της Brown Brothers Harriman & Co προκειμένουν να
εκετλούνται οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Η συναίνεση του επενδυτή στη
διασυνοριακή επεξεργασία των δεδομένων του ενδέχεται να
περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων από νομικά πρόσωπα που
βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρες όπου
δεν υφίστανται οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων όπως στο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η επεξεργασία δεδομένων από τα
προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα μπορεί να πραγματοποιείται σε
χώρες οι οποίες δεν έχουν απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων
που θεωρούνται ισοδύναμες με εκείνες που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο.

Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων
Η Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., ως Υπεύθυνος
Αρχείου και Μεταβιβάσεων, ευθύνεται συγκεκριμένα για τη διεκπεραίωση
της έκδοσης και της πώλησης μετοχών της Εταιρείας, τη διατήρηση του
μητρώου των μετόχων και τη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας σε
μετόχους, αντιπροσώπους και τρίτους.

Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος
Η Εταιρεία έχει ορίσει την Εταιρεία Διαχείρισης ως τον Κεντρικό
Διοικητικό Αντιπρόσωπό της. Υπό αυτήν την ιδιότητα, η Εταιρεία
Διαχείρισης ευθύνεται για όλα τα διοικητικά καθήκοντα που επιβάλλονται
από το δίκαιο του Λουξεμβούργου, ιδιαίτερα για την καταχώρηση της
Εταιρείας, τη σύνταξη εγγράφων, τη σύνταξη ανακοινώσεων διανομής,
την επεξεργασία και αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου και του
Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τη σύνταξη
οικονομικών καταστάσεων και άλλων εγγράφων σε σχέση με τους
επενδυτές, την επικοινωνία με τις διοικητικές αρχές, τους επενδυτές και
άλλους σχετικούς φορείς. Οι αρμοδιότητες της Εταιρείας Διαχείρισης
περιλαμβάνουν επίσης την τήρηση βιβλίων και τον υπολογισμό της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μετοχών της Εταιρείας, την
επεξεργασία των αιτήσεων για εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή των
μετοχών, την αποδοχή πληρωμών, τη φύλαξη του μητρώου μετόχων της
Εταιρείας και τη σύνταξη και επίβλεψη της ταχυδρόμησης των
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καταστάσεων, των εκθέσεων, των ανακοινώσεων και άλλων εγγράφων
στους μετόχους.
Πέρα από τη λειτουργία της ως Θεματοφύλακας της Εταιρείας, η
Εταιρεία Διαχείρισης έχει επίσης αναθέσει στην Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. σημαντικές λειτουργίες κεντρικής
διαχείρισης και άλλα καθήκοντα, συγκεκριμένα τις λογιστικές εργασίες
των κεφαλαίων, τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και
την επακόλουθη παρακολούθηση των επενδυτικών ορίων και
περιορισμών.

VIII. Διανομείς
Η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με διανομείς για τη διάθεση
και τοποθέτηση στην αγορά διαφόρων χωρών ανά την υφήλιο των
μετοχών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εξαιρουμένων των
χωρών που απαγορεύουν αυτήν τη δραστηριότητα.
Η Εταιρεία και οι διανομείς θα διασφαλίζουν ότι εκπληρώνουν όλες τις
υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από τους νόμους, τους
κανονισμούς και τις οδηγίες σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι
λαμβάνουν μέτρα, στο βαθμό που είναι δυνατό, για την τήρηση αυτών
των υποχρεώσεων.

IX.

Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ισούται πάντοτε με το
ενεργητικό που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές σε κυκλοφορία των
διαφόρων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αγοράζει μετοχές
της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο
«Μέρος Ι: Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού
δελτίου της Εταιρείας, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Εγγραφές, εξαγορές και
μετατροπές».
Οι μετοχές εκδίδονται χωρίς ονομαστική αξία και πρέπει να
αποπληρωθούν πλήρως κατά την εγγραφή. Όταν εκδίδονται νέες
μετοχές, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα
προτίμησης σε σχέση με τις εγγραφές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να εκδίδει μία ή
περισσότερες Κατηγορίες Μετοχών για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο. Οι Κατηγορίες Μετοχών ίσως απευθύνονται σε
συγκεκριμένη ομάδα επενδυτών, π.χ. επενδυτές από συγκεκριμένη
χώρα ή περιοχή ή Θεσμικοί Επενδυτές.
Οι Κατηγορίες Μετοχών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους
αναφορικά με τη διάρθρωση του κόστους, το ποσό αρχικής
επένδυσης, το νόμισμα αναφοράς στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή
Αξία Ενεργητικού ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ: Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας,
Κεφάλαιο «Κατηγορίες Μετοχών». Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας έχει το δικαίωμα να επιβάλει υποχρεώσεις σε σχέση με τις
αρχικές επενδύσεις σε μία συγκεκριμένη Κατηγορία Μετοχών, σε
κάποιο συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία.
Άλλες κατηγορίες μπορούν να δημιουργηθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας που αποφασίζει για τα ονόματα και τα
χαρακτηριστικά τους. Αυτές οι άλλες κατηγορίες προσδιορίζονται σε
καθένα από τα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων που περιλαμβάνουν αυτές τις νέες κατηγορίες.
Νόμισμα Αναφοράς είναι το νόμισμα αναφοράς ενός Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ή μιας Κατηγορίας Μετοχών του, εάν υφίσταται)
το οποίο, όμως, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο νόμισμα στο οποίο
επενδύεται το καθαρό ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όπου γίνεται χρήση του νομίσματος για
λογαριασμό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρεται στο
Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν
υποδηλώνει οποιαδήποτε νομισματική προτίμηση στα πλαίσια του
χαρτοφυλακίου. Οι μεμονωμένες Κατηγορίες Μετοχών ενδέχεται να
εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, γεγονός που υποδηλώνει το
νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά
μετοχή. Οι κατηγορίες αυτές διαφέρουν από τις αντισταθμισμένες
Κατηγορίες Μετοχών.
Όποτε διανέμονται μερίσματα αναφορικά με τις μετοχές διανομής, η
μερίδα των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της Κατηγορίας
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Μετοχών που θα αποδίδεται σε όλες τις μετοχές διανομής θα μειώνεται
στη συνέχεια κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά των
διανεμηθέντων μερισμάτων, οδηγώντας έτσι σε μείωση του ποσοστού
των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού που αποδίδονται σε όλες τις
μετοχές διανομής, ενώ η μερίδα των καθαρών στοιχείων ενεργητικού
που αποδίδεται σε όλες τις μετοχές κεφαλαιοποίησης θα παραμένει η
ίδια.
Οποιαδήποτε πληρωμή μερισμάτων οδηγεί σε αύξηση του λόγου της
αξίας μετοχών κεφαλαιοποίησης και της αξίας μετοχών διανομής της εν
λόγω Κατηγορίας Μετοχών και του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο
λόγος αυτός είναι γνωστός ως ισοτιμία.
Μέσα σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όλες οι μετοχές έχουν ίδια
δικαιώματα όσον αφορά σε μερίσματα, προϊόν ρευστοποίησης και
εξαγοράς (με την επιφύλαξη των αντίστοιχων δικαιωμάτων των μετοχών
διανομής και των μετοχών κεφαλαιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την
ισοτιμία που ισχύει κατά το συγκεκριμένο χρόνο).
Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την έκδοση κλασμάτων μετοχών. Αυτά
τα κλάσματα των μετοχών δεν αποφέρουν δικαίωμα ψήφου στους
κατόχους τους, αλλά τους επιτρέπουν να συμμετέχουν αναλογικά στο
καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας. Μόνο οι πλήρεις μετοχές, ανεξάρτητα
από την αξία τους έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν έχουν εκδοθεί μετοχές
στον κομιστή, μόνο πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν ακέραιες
μετοχές μπορούν να εκδοθούν.
Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή των μετόχων στο γεγονός ότι ένας
μέτοχος θα μπορεί να ασκεί πλήρως και απευθείας τα δικαιώματά του
ως μετόχου απέναντι στην Εταιρεία, κυρίως το δικαίωμα συμμετοχής
στις γενικές συνελεύσεις, μόνο εάν ο επενδυτής έχει εγγραφεί με το δικό
του όνομα/ επωνυμία στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας. Σε
περιπτώσεις που ο επενδυτής επενδύει στην Εταιρεία μέσω τρίτου που
επενδύει στην Εταιρεία με το δικό του όνομα αλλά εκ μέρους του
επενδυτή, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατό για το μέτοχο να ασκεί
απευθείας απέναντι στην Εταιρεία ορισμένα δικαιώματα μετόχου.
Συνιστάται στους επενδυτές να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους.
Οι μετοχές θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή, χωρίς πιστοποιητικά
μετοχών. Επίσης, οι μετοχές μπορούν να διακρατώνται και να
μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα
συμψηφισμού. Τα πιστοποιητικά ανώνυμων μετοχών που έχουν εκδοθεί
κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν
θα αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους αλλά
θα αντικαθίστανται από ονομαστικές μετοχές εκδιδόμενες άνευ
πιστοποιητικού. Οι μετοχές για οποιαδήποτε Κατηγορία Μετοχών της
Εταιρείας δεν θα εκδίδονται πλέον σε έγχαρτη μορφή.

X.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μετοχών κάθε Κατηγορίας Μετοχών για
κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας θα εκφράζεται στο
νόμισμα που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η εν λόγω Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα προσδιορίζεται τουλάχιστον δύο
φορές το μήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίζει τις Ημέρες
Αποτίμησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να υπολογίζει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου τις ημέρες κατά τις οποίες ένα
σημαντικό μέρος του υποκείμενου ενεργητικού του εν λόγω Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορεί να αποτιμηθεί δεόντως λόγω
περιορισμών στις συναλλαγές ή κλεισίματος μιας ή αρκετών αντίστοιχων
αγορών. Μία λίστα με ημέρες που δεν αποτελούν Ημέρες Αποτίμησης
θα είναι διαθέσιμη από την Εταιρεία Διαχείρισης μετά από αίτηση,
1. Στα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνονται:
α.

όλα τα μετρητά στα χέρια της επιχείρησης ή σε καταθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων και προς εξόφληση
φόρων,

β.

όλες τις εισπρακτέες συναλλαγματικές και γραμμάτια και τα
εισπρακτέα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ακόμη
ανεξόφλητες πωλήσεις τίτλων,

γ.

όλους τους τίτλους, μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακές
συναλλαγματικές,
προνομιούχες
μετοχές,
δικαιώματα
προαίρεσης ή δικαιώματα εγγραφής, δικαιώματα μελλοντικής
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ε.

κάθε μέρισμα και διανομή πληρωτέα στην Εταιρεία είτε σε
μετρητά είτε υπό τη μορφή μετοχών (η Εταιρεία μπορεί,
ωστόσο, να κάνει προσαρμογές για να καλύψει οποιεσδήποτε
διακυμάνσεις στην αξία αγοράς των κινητών αξιών που
προκύπτουν από πρακτικές όπως διαπραγμάτευση άνευ
μερισματαπόδειξης ή αξίωσης),

κάθε λήψη δανείου, οφειλόμενες
λογαριασμούς πληρωτέους,

συναλλαγματικές

β.

κάθε γνωστή υποχρέωση, είτε είναι απαιτητή είτε όχι ακόμα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβατικών υποχρεώσεων
που φτάνουν στη λήξη τους, όπως πληρωμές είτε σε μετρητά
είτε
υπό
τη
μορφή
περιουσιακών
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των μερισμάτων που έχουν
εξαγγελθεί από την Εταιρεία, αλλά δεν έχουν ακόμα πληρωθεί,
όλες οι προβλέψεις για φόρο υπεραξίας και φόρο εισοδήματος
έως την Ημέρα Αποτίμησης και οποιεσδήποτε άλλες
προβλέψεις για τις οποίες υπάρχει η εξουσιοδότηση ή έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

δ.

όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της Εταιρείας, ανεξάρτητα της
φύσης τους, με εξαίρεση εκείνες που αντιπροσωπεύονται από
μετοχές της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτών
των υποχρεώσεων, η Εταιρεία θα λάβει υπόψη όλα τα
πληρωτέα έξοδα από την ίδια, τα οποία θα αποτελούνται από
έξοδα για την ίδρυση της εταιρείας, προμήθειες πληρωτέες
στους Διαχειριστές Επενδύσεων ή συμβούλους επενδύσεων,
λογιστές, θεματοφύλακες και στους ανταποκριτές, τον Κεντρικό
Διοικητικό Αντιπρόσωπο, τους Υπεύθυνους Μεταβιβάσεων και
Πληρωμών, διανομείς και μόνιμους αντιπροσώπους σε τόπους
εισαγωγής χρεογράφων και οποιονδήποτε άλλο αντιπρόσωπο
που εργάζεται για την Εταιρεία, αμοιβές για τις νομικές και
ελεγκτικές υπηρεσίες, έξοδα για την προώθηση, εκτύπωση, τις
εκθέσεις και τις δημοσιοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του
κόστους της διαφήμισης ή της προετοιμασίας και εκτύπωσης
ενημερωτικών δελτίων, Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών για
τους Επενδυτές, επεξηγητικών υπομνημάτων ή δηλώσεων
εισαγωγής χρεογράφων, δαπάνες για τις ετήσιες και
εξαμηνιαίες εκθέσεις, φόροι ή άλλα τέλη επιβεβλημένα από το
κράτος και όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, όπως το
κόστος της αγοράς και πώλησης περιουσιακών στοιχείων, οι
τόκοι, οι χρεώσεις των τραπεζών, οι προμήθειες για τη μεσιτεία
και τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και τηλετυπικά έξοδα, εκτός
εάν καλύπτονται ήδη από την Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών. Η
Εταιρεία μπορεί να υπολογίσει προκαταβολικά διοικητικές
αμοιβές και λοιπά έξοδα που ανακύπτουν τακτικά ή περιοδικά
βάσει ενός υπολογισμένου αριθμού για ένα έτος ή άλλες
περιόδους και μπορεί να καθορίσει προκαταβολικά, αμοιβές
κατ’ αναλογία για τέτοιες περιόδους.

3. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού προσδιορίζεται ως εξής:
α.

πιθανά διαθέσιμα σε μετρητά ή καταθέσεις, τα γραμμάτια που
διατίθενται με έκπτωση, οι συναλλαγματικές και οι
συναλλαγματικές όψεως και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, τα
προπληρωθέντα έξοδα, τα μερίσματα που καταβάλλονται τοις
μετρητοίς και οι εξαγγελθέντες ή δεδουλευμένοι τόκοι όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί,
θεωρούνται ως το εξ ολοκλήρου ποσό, εκτός εάν τα ποσά αυτά
δεν είναι πιθανόν να πληρωθούν ή να εισπραχθούν εξ
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τίτλοι και μέσα χρηματαγοράς, τα οποία δεν έχουν εισαχθεί, ούτε
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά θα
αποτιμούνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής, εκτός αν η
τιμή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής αξίας
τους. Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιολόγηση θα βασίζεται
στην προβλεπόμενη αξία πώλησης του τίτλου, όπως αυτή
καθορίζεται καλή τη πίστει από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.

δ.

μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί
η
μέθοδος
αποτίμησης
αποσβεσθέντος κόστους για τα βραχυπρόθεσμα μεταβιβάσιμα
χρεωστικά ομόλογα σε ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια
της Εταιρείας. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση ενός
τίτλου στο κόστος του και στη συνέχεια τη συνεχή απόσβεση έως
την ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε μειωμένης ή αυξημένης
αξίας ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο των κυμαινόμενων
επιτοκίων στην αξία αγοράς του τίτλου. Ενώ αυτή η μέθοδος
προσφέρει μία δίκαιη αποτίμηση, ίσως υπάρξουν περίοδοι κατά
τις οποίες η αξία, όπως καθορίζεται από το αποσβεσθέν κόστος,
είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή που θα λάμβανε το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εάν πωλούσε τους τίτλους. Για
ορισμένες βραχυπρόθεσμες κινητές αξίες χρέους, η απόδοση για
ένα μέτοχο μπορεί να διαφέρει κάπως από εκείνη που θα
επιτυγχανόταν από ένα παρόμοιο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
που αποτιμά τους τίτλους του χαρτοφυλακίου του στην αξία της
αγοράς τους.

ε.

η αξία των επενδύσεων σε επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια
(investment funds) θα βασίζεται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη
αποτίμηση. Γενικά, οι επενδύσεις σε επενδυτικά αμοιβαία
κεφάλαια (investment funds) θα εκτιμώνται σύμφωνα με τις
μεθόδους που διέπουν αυτά τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια.
Οι εκτιμήσεις αυτές παρέχονται συνήθως από το διαχειριστή του
κεφαλαίου ή τον πράκτορά τους που είναι υπεύθυνος για τις
εκτιμήσεις του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
επενδύσεων. Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και συνοχή κατά
την αποτίμηση κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν ο
χρόνος κατά τον οποίο υπολογίστηκε η αποτίμηση ενός
χαρτοφυλακίου επενδύσεων δεν συμπίπτει με την Ημέρα
Αποτίμησης οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και
η αποτίμηση αυτή μεταβάλλεται ουσιαστικά από τότε που
υπολογίσθηκε, τότε η Καθαρή Αξία Ενεργητικού μπορεί να
προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά αυτές τις αλλαγές όπως
ορίζεται με βάση την καλή πίστη και υπό την καθοδήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

και

γ.



γ.

όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού οποιουδήποτε είδους,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δραστηριότητες
ανταλλαγής και προκαταβολές.

α.



η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας για κινητές
αξίες και μέσα της χρηματαγοράς ή παράγωγα που είναι
εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο ή είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά θα
βασίζεται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή στην κύρια αγορά στην
οποία οι τίτλοι, τα μέσα της χρηματαγοράς ή τα παράγωγα είναι
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως αυτή παρέχεται από μια
αναγνωρισμένη υπηρεσία εισαγωγής στο χρηματιστήριο
εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν αυτές οι τιμές δεν
είναι αντιπροσωπευτικές της δίκαιης αξίας, οι τίτλοι, τα μέσα της
χρηματαγοράς ή τα παράγωγα, όπως και άλλα επιτρεπόμενα
στοιχεία ενεργητικού μπορούν να αποτιμηθούν βάση
προβλεπόμενης αξίας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την καλή
πίστη και υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

όλους τους δεδουλευμένους και προς εξόφληση τόκους
αναφορικά με κάθε τίτλο που φέρει τόκους και ανήκει στην
Εταιρεία, εκτός αν ο τόκος αυτός περιλαμβάνεται στο βασικό
ποσό των συγκεκριμένων τίτλων,

2. Στις υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται:



β.

στ. τα έξοδα σύστασης της Εταιρείας μέχρι το σημείο που αυτά δεν
έχουν ακόμα αποσβεσθεί,
ζ.



ολοκλήρου. Στην προκειμένη περίπτωση, η αξία των στοιχείων
ενεργητικού θα προσδιοριστεί αφού γίνει η έκπτωση που θα
θεωρήσει δέουσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να
αντανακλάται η αληθινή αξία ενεργητικού,

αγοράς, εργαλεία χρηματαγοράς και οποιεσδήποτε άλλες
επενδύσεις ή κινητές αξίες που ανήκουν στην Εταιρεία,
δ.



στ. η αποτίμηση των swap θα βασίζεται στην τρέχουσα
χρηματιστηριακή τους αξία, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, όπως ύψος και μεταβλητότητα των
υποκείμενων δεικτών, επιτόκια της αγοράς και απομένουσα
διάρκεια της σύμβασης swap). Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή
απαιτείται ως αποτέλεσμα εκδόσεων και εξαγορών θα εκτελείται
μέσω αύξησης ή μείωσης στα swap, οι συναλλαγές των οποίων
γίνονται στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία.
ζ.

η αποτίμηση των παραγώγων που γίνονται αντικείμενο έξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), όπως ΣΜΕ, προθεσμιακές
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συμβάσεις ή δικαιώματα προαίρεσης που δεν γίνονται
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια ή άλλες
οργανωμένες αγορές, θα βασίζεται στην καθαρή αξία
ρευστοποίησής τους που καθορίζεται, σύμφωνα με τις
πολιτικές που προσδιορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, με τρόπο εφαρμοζόμενο με συνέπεια και
σταθερότητα για κάθε τύπο σύμβασης. Η καθαρή αξία
ρευστοποίησης μια θέσης παραγώγων πρέπει να ερμηνεύεται
ως το καθαρό μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ζημία αναφορικά
με την αντίστοιχη θέση. Η αποτίμηση που εφαρμόζεται
βασίζεται ή ελέγχεται από τη χρήση ενός μοντέλου
αναγνωρισμένου και συνήθους πρακτικής στην αγορά.
η.

η αξία άλλων στοιχείων ενεργητικού θα προσδιορίζεται με
σύνεση και με βάση την καλή πίστη από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικά
παραδεδεγμένες αρχές και διαδικασίες αποτίμησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική του
ευχέρεια, μπορεί να επιτρέπει τη χρήση κάποιας άλλης μεθόδου
αποτίμησης εάν θεωρεί ότι η μέθοδος αυτή αντανακλά με καλύτερο
τρόπο τη δίκαιη αξία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της
Εταιρείας.
Η αποτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας που
εκφράζονται σε ξένα νομίσματα θα μετατρέπεται στο νόμισμα
αναφοράς του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με βάση την
τελευταία γνωστή συναλλαγματική ισοτιμία.
Όλοι οι κανονισμοί θα ερμηνεύονται και οι εκτιμήσεις θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικά παραδεδεγμένες αρχές της
λογιστικής.
Για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα γίνουν επαρκείς
προβλέψεις για τα έξοδα που θα βαρύνουν κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο της Εταιρείας και θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι
υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της
ορθότητας και της σύνεσης.
Για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και για κάθε Κατηγορία
Μετοχών, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή υπολογίζεται στο
νόμισμα υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού για την σχετική
κατηγορία, με έναν αριθμό που αντλείται από τη διαίρεση, κατά την
Ημέρα Αποτίμησης, του καθαρού ενεργητικού της εν λόγω Κατηγορίας
Μετοχών, που αποτελείται από το ενεργητικό αυτής της Κατηγορίας
Μετοχών μείον τις υποχρεώσεις που αποδίδονται σε αυτή, με τον
αριθμό μετοχών που εκδίδονται και βρίσκονται σε κυκλοφορία για την
αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών.
Εάν σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάρχουν διαθέσιμες
αρκετές Κατηγορίες Μετοχών, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή
σε μία συγκεκριμένη Κατηγορία Μετοχών θα είναι πάντοτε ίση με το
ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του μέρους του καθαρού
ενεργητικού που αποδίδεται σε αυτήν την Κατηγορία Μετοχών δια του
συνολικού αριθμού μετοχών αυτής της Κατηγορίας Μετοχών που
έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία.
Κάθε μετοχή που βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς σύμφωνα με το
Μέρος Ι, Κεφάλαιο ΙΙΙ. «Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές» του
«Μέρους Ι, Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού
δελτίου της Εταιρείας θα θεωρείται ως μετοχή που έχει εκδοθεί και
υφίσταται έως το κλείσιμο της Ημέρας Αποτίμησης που εφαρμόζεται
για την εξαγορά αυτής της Μετοχής και, έως ότου τακτοποιηθεί η
εξαγορά, η μετοχή θα θεωρείται υποχρέωση της Εταιρείας.
Οποιεσδήποτε μετοχές πρόκειται να εκδοθούν από την Εταιρεία,
σύμφωνα με τις παραληφθείσες αιτήσεις προεγγραφής, θεωρούνται
ως εκδοθείσες με ισχύ από το κλείσιμο της Ημέρας Αποτίμησης κατά
την οποία καθορίστηκε η τιμή έκδοσής τους, και αυτή η τιμή θεωρείται
ως ποσό πληρωτέο στην Εταιρεία έως ότου ληφθεί από την τελευταία.
Όσο είναι δυνατό, η επεξεργασία οποιονδήποτε αγορών ή πωλήσεων
κινητών αξιών που αποκτώνται από την Εταιρεία θα γίνεται κατά την
Ημέρα Αποτίμησης.
Οι συναλλαγές εντός και εκτός ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
μπορούν να προκαλέσουν «μείωση της αξίας» του ενεργητικού του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου γιατί η τιμή στην οποία προχωρά σε
εγγραφή ή εξαγορά μετοχών ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ένας επενδυτής μπορεί να μην αντικατοπτρίζει πλήρως το κόστος
συναλλαγής ή άλλα κόστη που προκύπτουν όταν ο Διαχειριστής
Επενδύσεων πρέπει να προχωρήσει σε συναλλαγές σε τίτλους για να
διευθετήσει μεγάλες εισροές και εκροές μετρητών. Για να μετριαστούν
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αυτές οι επιπτώσεις και να ενισχυθεί η προστασία των υφιστάμενων
μετόχων, ο μηχανισμός που είναι γνωστός ως “Swinging Single Pricing”
(“SSP”) μπορεί να εφαρμοστεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της Εταιρείας Διαχείρισης για
καθένα από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας.
Εφαρμόζοντας το μηχανισμό SSP, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του
αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναπροσαρμόζεται κατά
ένα ποσό (“Swing Factor”) προκειμένου να αντισταθμιστεί το
αναμενόμενο κόστος συναλλαγής που προκύπτει από τη διαφορά
μεταξύ εισροών και εκροών κεφαλαίου («Καθαρές Ροές Κεφαλαίου»).
Στην περίπτωση Καθαρών Εισροών Κεφαλαίου, το Swing Factor μπορεί
να προστίθεται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού του αντίστοιχου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να αντανακλά τις
εγγραφές που γίνονται ενώ στην περίπτωση Καθαρών Εκροών
Κεφαλαίου, το Swing Factor μπορεί να αφαιρείται από την Καθαρή Αξία
Ενεργητικού του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
προκειμένου να αντανακλά τις ζητούμενες εξαγορές. Και στις δύο
περιπτώσεις, η ίδια Καθαρή Αξία Ενεργητικού ισχύει για όλους τους
επενδυτές που προχωρούν σε εγγραφή ή εξαγορά σε μία συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Κατ’αρχήν, το Swing Factor δεν θα υπερβαίνει το 1,50% της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
εξαιρουμένων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν σε
μέσα σταθερού εισοδήματος και μπορούν να εφαρμόζουν ένα Swing
Factor το ανώτατο έως 3,00%.
Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εφαρμόζει ένα
διαφορετικό Swing Factor, υπό την προϋπόθεση που μέγιστου Swing
Factor που ορίζεται ως άνω, και επίπεδο ορίου. Σε περίπτωση που η
Καθαρή Ροή Κεφαλαίου υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο ποσοστό της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το
«όριο»), θα ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός SSP. Το επίπεδο των
ορίων, εάν και όπου ισχύουν, θα αποφασίζεται βάσει ορισμένων
παραμέτρων οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη ρευστότητα της
υποκείμενης αγοράς στην οποία επενδύει το αντίστοιχο Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τη διαχείριση διαθεσίμων του αντίστοιχου Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή το είδος των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση των Καθαρών Εισροών/ Εκροών Κεφαλαίου. Το Swing Factor
βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο υπολογιζόμενο κόστος συναλλαγής των
χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία ενδέχεται να επενδύσει το
αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα διαφορετικά επίπεδα των
ορίων και των Swing Factor εξετάζονται τακτικά και ενδέχεται να
τυγχάνουν αναπροσαρμογής. Για μεμονωμένα Επιμέρους Αμοιβαία
Κεφάλαια, το ισχύον όριο μπορεί να σημαίνει ότι ο μηχανισμός SSP δεν
εφαρμόζεται ή ότι εφαρμόζεται σπάνια.
Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ισούται με το ποσό του καθαρού
ενεργητικού όλων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο έχει
μετατραπεί στο νόμισμα ενοποίησης με βάση τις τελευταίες γνωστές
συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Εφόσον δεν τίθεται θέμα κακοπιστίας, βαριάς αμέλειας ή εκδήλωσης
λάθους, κάθε απόφαση για τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού που λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ή από τράπεζα, εταιρεία ή άλλο οργανισμό που ενδέχεται να διορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το σκοπό του υπολογισμού της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, είναι οριστική και δεσμευτική για την
Εταιρεία και τους υφιστάμενους, προηγούμενους ή μελλοντικούς
μετόχους.

XI. Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού της
καθαρής αξίας ενεργητικού ή/ και, κατ’ επέκταση,
αναστολή συναλλαγών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένο να
αναστέλλει προσωρινά τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
ανά μετοχή ενός ή περισσότερων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/
και την έκδοση, εξαγορά και μετατροπή μετοχών στις εξής περιπτώσεις:
1. σε περίπτωση κλεισίματος, για διαστήματα πέραν των επίσημων
αργιών, ενός χρηματιστηρίου ή άλλης οργανωμένης και
αναγνωρισμένης αγοράς, η οποία λειτουργεί κανονικά και είναι
ανοικτή στο κοινό και παρέχει τιμές για σημαντικό μέρος των
στοιχείων του ενεργητικού ενός ή περισσοτέρων Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ή σε περίπτωση που οι συναλλαγές σε
τέτοιες αγορές, ανασταλούν ή υπαχθούν σε περιορισμούς ή είναι
αδύνατον να εκτελεστούν στις απαιτούμενες ποσότητες;
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2. όταν υπάρχει βλάβη στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
συνήθως για τον καθορισμό της αξίας των επενδύσεων της
Εταιρείας ή της τρέχουσας τιμής σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο
επενδύσεων ή όταν για οποιοδήποτε λόγο, το τίμημα κάποιας
επένδυσης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εγκαίρως και επακριβώς,
3. όπου περιορισμοί σχετικά με το συνάλλαγμα ή τη μεταφορά
κεφαλαίου εμποδίζουν την εκτέλεση των συναλλαγών για
λογαριασμό ενός ή περισσότερων Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων ή όπου οι συναλλαγές αγοράς ή πώλησης για
λογαριασμό του δεν μπορούν να εκτελεστούν με τις συνήθεις
συναλλαγματικές ισοτιμίες
4. όταν παράγοντες που εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την πολιτική,
οικονομική, στρατιωτική ή νομισματική κατάσταση και οι οποίοι
βρίσκονται εκτός ελέγχου, ευθύνης και επιχειρησιακής
δυνατότητας της Εταιρείας, την εμποδίζουν από το να διαθέσει τα
στοιχεία ενεργητικού της και να προσδιορίσει την Καθαρή Αξία
τους με το συνήθη ή εύλογο τρόπο,
5. μετά από την απόφαση για διάλυση ενός, αρκετών ή όλων των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
6. όταν η αγορά ενός νομίσματος, στο οποίο εκφράζεται σημαντικό
μέρος του ενεργητικού ενός ή περισσοτέρων Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι κλειστή για διαστήματα πέραν των
κανονικών αργιών, ή όπου οι συναλλαγές σε μια κατά τα ανωτέρω
αγορά έχουν ανασταλεί ή υπαχθεί σε περιορισμούς
7. προκειμένου να εδραιωθούν συναλλαγματικές ισοτιμίες στο
πλαίσιο μίας εισφοράς στοιχείων ενεργητικού, διαίρεσης ή άλλης
δραστηριότητας αναδιάρθρωσης, στο εσωτερικό ενός ή
περισσότερων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να εμποδίσει τη δημιουργία ευκαιριών που
έχουν σχέση με το χρονισμό αγοράς όταν μια Καθαρή Αξία
Ενεργητικού υπολογίζεται βάσει τιμών αγοράς που δεν ισχύουν πλέον
σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας εξουσιοδοτείται για την προσωρινή αναστολή εκδόσεων,
εξαγορών και μετατροπών μετοχών ενός ή αρκετών Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων όταν το χρηματιστήρια ή οι οργανωμένες
αγορές που παρέχουν τιμές για σημαντικό μέρος του ενεργητικού ενός
ή αρκετών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι κλειστές.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι ληφθείσες εντολές θα
εκτελούνται στην πρώτη Καθαρή Αξία Ενεργητικού με εφαρμογή κατά
τη λήξη της περιόδου αναστολής.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα
συμφέροντα των μετόχων, όπου λαμβάνονται σημαντικές σε όγκο
αιτήσεις έκδοσης, εξαγοράς ή μετατροπής ή σε περίπτωση έλλειψης
ρευστότητας στις αγορές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των
μετοχών της Εταιρείας, αφού έχει προβεί στις απαραίτητες αγορές και
πωλήσεις τίτλων για λογαριασμό της Εταιρεία (ως προς τις εξαγορές,
“σημαντικές σε όγκο” σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών όλων
των αιτήσεων εξαγοράς σε μία ημέρα αποτίμησης υπερβαίνει το 10%
της συνολικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου κατά την ίδια ημέρα αποτίμησης). Στην περίπτωση αυτή, οι
εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που ταυτόχρονα βρίσκονται σε
εκκρεμότητα θα εκτελούνται βάσει μιας ενιαίας Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού.
Η προσωρινή αναστολή υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
και, κατ' επέκταση, η αναστολή της διαπραγμάτευσης Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα ανακοινώνεται δια των κατάλληλων μέσων
και συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιεύεται στον τύπο,
εκτός και αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρήσει ότι η
δημοσίευση δεν είναι πρόσφορη δεδομένης της πολύ σύντομης
διάρκειας της αναστολής.
Η εν λόγω απόφαση αναστολής γνωστοποιείται στους μετόχους που
ζητούν εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών τους.

XII.

Περιοδικές εκθέσεις

Οι ετήσιες εκθέσεις, περιλαμβανομένων των λογιστικών στοιχείων, θα
πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ετήσιες εκθέσεις και οι
εξαμηνιαίες εκθέσεις θα διατίθενται στους μετόχους από την
καταστατική έδρα της Εταιρείας.
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Οι ετήσιες εκθέσεις θα δημοσιεύονται εντός τεσσάρων μηνών από το
τέλος του οικονομικού έτους.
Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις θα δημοσιεύονται εντός δύο μηνών από το τέλος
του εξαμήνου.
Αυτές οι περιοδικές εκθέσεις περιέχουν όλα τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που αφορούν σε κάθε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της
Εταιρείας, τη σύνθεση και την εξέλιξη του ενεργητικού τους, καθώς και
την ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση όλων των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων σε Ευρώ.

XIII. Γενικές συνελεύσεις
Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιείται στο
Λουξεμβούργο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
άλλη τοποθεσία στο Λουξεμβούργο η οποία ορίζεται στην πρόσκληση
για τη συνέλευση, την τρίτη Πέμπτη του Οκτωβρίου, στις 15:20 μ.μ. ΩΚΕ
(Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κάθε ημερολογιακού έτους. Εάν η εν λόγω
ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα στο Λουξεμβούργο, η συνέλευση θα
πραγματοποιείται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
Άλλες γενικές συνελεύσεις για ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία
Κεφάλαια, μπορούν να πραγματοποιούνται στο μέρος και χρόνο που
ορίζεται στην ειδοποίηση για τη συνέλευση.
Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων γενικών
συνελεύσεων θα αποστέλλονται στους μετόχους κατά τον τρόπο που
θεωρεί κατάλληλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι
προσκλήσεις για τη σύγκληση συνελεύσεων θα δημοσιεύονται στις
χώρες όπου οι μετοχές προσφέρονται για πώληση στο κοινό, όπου η εν
λόγω δημοσίευση απαιτείται από τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Στο
Λουξεμβούργο, για την περίπτωση των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
οι προσκλήσεις θα δημοσιεύονται στο Mémorial και σε μία ημερήσια
εφημερίδα του Λουξεμβούργου, ενώ για την περίπτωση των έκτακτων
γενικών συνελεύσεων, στο Mémorial και σε μία εφημερίδα του
Λουξεμβούργου ((για την πρώτη σύγκληση) ή σε δύο εφημερίδες (αν
στην πρώτη σύγκληση δεν μπορεί να λάβει έγκυρα αποφάσεις).
Επιστολές θα αποστέλλονται στις έδρες των μετόχων, οκτώ τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη συνέλευση, μετόχους, χωρίς όμως να είναι
απαραίτητο να δίνονται αποδείξεις για το ότι η τυπικότητα αυτή έχει
τηρηθεί. Στις περιπτώσεις που όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, οι
ειδοποιήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο μέσω
συστημένης επιστολής.
Οι ειδοποιήσεις για κάθε συνέλευση θα περιέχουν την ημερήσια διάταξη
Οι απαιτήσεις περί συμμετοχής, απαρτίας και πλειοψηφίας σε κάθε
γενική συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στα άρθρα 67 και 67-1 του
Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 του Λουξεμβούργου και στα άρθρα του
Καταστατικού της Εταιρείας.
Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και στο εξωτερικό εφόσον το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι εξαιρετικές συνθήκες το
επιβάλλουν.

XIV. Μερίσματα
Η γενική συνέλευση θα ορίζει το ποσό του μερίσματος μετά από
σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός του πλαισίου
των νομικών ορίων και εκείνων του Καταστατικού ενώ το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει να διανέμει
προμερίσματα.
Μπορεί να αποφασισθεί η διανομή (1) πραγματοποιηθέντων
κεφαλαιακών
κερδών
και
άλλου
εισοδήματος,
(2)
μη
πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών και (3) κεφαλαίου σύμφωνα
με το Άρθρο 31 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πραγματοποιούνται διανομές εάν
αυτό θα οδηγούσε σε πτώση του καθαρού ενεργητικού όλων των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κάτω από το ποσό του
1.250.000 ευρώ, το οποίο είναι το νόμιμο απαιτούμενο ελάχιστο
κεφάλαιο όπως ορίζεται στο Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010. Σύμφωνα
με το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ορίζει τις
ημερομηνίες κατά τις οποίες θα καταβάλλονται τα μερίσματα και τον
τρόπο με τον οποίο η πληρωμή τους θα ανακοινώνεται στους μετόχους.
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός προθεσμίας πέντε ετών από
την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους θα παραγράφονται και θα
επιστρέφουν στα αντίστοιχα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της
Εταιρείας. Δε θα καταβάλλεται τόκος επί μερίσματος που έχει
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ανακοινωθεί από την Εταιρεία και διατηρείται από εκείνη στη διάθεση
του δικαιούχου του.

XV.

Ρευστοποιήσεις, συγχωνεύσεις και
συνεισφορές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ή Κατηγοριών Μετοχών

Σε περίπτωση που η αξία του ενεργητικού ενός Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ή μίας Κατηγορίας Μετοχών σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο έχει μειωθεί ή δεν έχει φτάσει σε ένα καθορισμένο από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ποσό που συνιστά το ελάχιστο
επίπεδο ώστε αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή η κατηγορία να
λειτουργεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ή σε περίπτωση σημαντικής
τροποποίησης στην πολιτική, οικονομική ή νομισματική κατάσταση ή
στο πλαίσιο μίας οικονομικής αναδιάρθρωσης, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει την υποχρεωτική
εξαγορά όλων των μετοχών της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών
στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (λαμβάνοντας υπόψη τις
τιμές πώλησης των επενδύσεων και τα συναφή έξοδα) που
υπολογίζεται κατά την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία η εν λόγω
απόφαση θα τεθεί σε ισχύ.
Σύμφωνα με τον Νόμο, η Εταιρεία πρέπει να ενημερώνει γραπτώς
τους (καταγεγραμμένους) Μετόχους για τους λόγους και τη διαδικασία
εξαγοράς προτού η υποχρεωτική εξαγορά τεθεί σε ισχύ. Εάν ληφθεί
απόφαση για τη ρευστοποίηση ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ή μιας Κατηγορίας Μετοχών, η εν λόγω ειδοποίηση θα δημοσιεύεται
στη Mémorial και, εάν απαιτείται, σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του Λουξεμβούργου (η οποία θα καθορίζεται κάθε φορά).
Εκτός και αν αποφασιστεί για το συμφέρον τους ή για να τηρηθεί η ίση
μεταχείριση μεταξύ των μετόχων, οι μέτοχοι του εν λόγω Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της κατηγορίας μετοχών μπορούν να
συνεχίσουν να ζητούν την εξαγορά ή τη μετατροπή των μετοχών τους
χωρίς χρέωση (αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τιμές
ρευστοποίησης των επενδύσεων και τα έξοδα ρευστοποίησης) πριν
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος για την υποχρεωτική εξαγορά. Η
έκδοση Μετοχών θα αναστέλλεται αμέσως μετά τη λήψη της
απόφασης για ρευστοποίηση ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
μιας Κατηγορίας Μετοχών.
Παρά τις εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η γενική
συνέλευση των μετόχων οποιασδήποτε ή όλων των Κατηγοριών
Μετοχών που εκδίδονται σε οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, θα έχει την εξουσία, σε όλες τις περιστάσεις και κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να εξαγοράσει
όλες τις μετοχές της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών που
εκδίδονται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να επιστρέψει στους
μετόχους την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μετοχών τους
(λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τιμές ρευστοποίησης των
επενδύσεων και τα έξοδα ρευστοποίησης) που υπολογίζεται την
Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία μία τέτοια απόφαση θα τεθεί σε
ισχύ. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για απαρτία αναφορικά με αυτή τη
γενική συνέλευση των μετόχων που θα λάβει απόφαση με απλή
πλειοψηφία όσων είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται και με
ψηφοφορία τους στη συνέλευση αυτή.
Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν κατέστη δυνατό να διανεμηθούν
στους δικαιούχους τους λόγω, μεταξύ άλλων, της μη διαθεσιμότητας
των μετόχων στην καταχωρισμένη διεύθυνση ή λόγω λανθασμένων
στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού κατά το χρόνο εξαγοράς θα
μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation)
για λογαριασμό των δικαιούχων, το οποίο θα διατηρεί αυτά τα ποσά
στη διάθεσή τους για την περίοδο που ορίζεται από το νόμο. Μετά το
πέρας της περιόδου, το υπόλοιπο θα δίδεται στο Κράτος του
Λουξεμβούργου.
Υπό τις ίδιες συνθήκες όπως αυτές ορίζονται στην πρώτη παράγραφο
και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου
2010 όπως και των ισχυόντων κανονισμών του Λουξεμβούργου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τη
συγχώνευση του ενεργητικού ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(το «υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») (1) με ένα
άλλο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας ή (2) με έναν άλλο
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που διέπεται από τις διατάξεις της
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, (το
«απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και να γίνει
επαναπροσδιορισμός των μετοχών της κατηγορίας ή των κατηγοριών
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που θεωρούνται μετοχές του απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου (μετά από τη διαίρεση ή ενοποίηση, εάν κρίνεται απαραίτητο,
και την πληρωμή τυχόν ποσών που αντιστοιχούν σε κλάσματα μετοχών
στους μετόχους). Οι μέτοχοι του υπό συγχώνευση όπως και του
απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημερώνονται για
την απόφαση συγχώνευσης κατά τα οριζόμενα στο Νόμο της 17ης
Δεκεμβρίου 2010 και στους ισχύοντες κανονισμούς του Λουξεμβούργου
τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία για τη
ζητούμενη εξαγορά ή, ανάλογα με την περίπτωση, τη μετατροπή των
μετοχών χωρίς χρέωση. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν εξαγορά θα
μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Μία συγχώνευση που έχει ως αποτέλεσμα την παύση της Εταιρείας
πρέπει να αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Δεν
υπάρχουν απαιτήσεις για απαρτία αναφορικά με αυτή τη γενική
συνέλευση των μετόχων που θα λάβει απόφαση με απλή πλειοψηφία
όσων είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται και με ψηφοφορία τους στη
συνέλευση αυτή.

XVI. Λύση της Εταιρείας
Η Εταιρεία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο σε σχέση με τις αλλαγές στο
Καταστατικό.
Οποιαδήποτε απόφαση περί λύσης της Εταιρείας, όπως και οι
διαδικασίες εκκαθάρισής της, θα δημοσιεύονται στο Mémorial και σε δύο
εφημερίδες με αρκούντως ευρεία κυκλοφορία, εκ των οποίων
τουλάχιστον μία θα είναι εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του
Λουξεμβούργου.
Μόλις η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσει τη λύση της
Εταιρείας, η έκδοση, εξαγορά και μετατροπή των μετοχών θα
απαγορευτούν και κατά συνέπεια θα κηρυχθούν άκυρες.
Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί σε λιγότερο από τα δύο
τρίτα του ελάχιστου κεφαλαίου που επιβάλλεται εκ του νόμου, το
Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρείας που θα προτείνει τη λύση της
Εταιρείας πρέπει να συγκληθεί εντός σαράντα ημερών από τη
διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Η γενική συνέλευση, για την οποία δε
θα απαιτείται απαρτία, θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ψήφων των
μετοχών που εκπροσωπούνται.
Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πέσει κάτω από
το ένα τέταρτο του ελάχιστου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας πρέπει να προτείνει τη λύση της Εταιρείας σε μία γενική
συνέλευση εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Σε αυτήν την περίπτωση,
η γενική συνέλευση θα πραγματοποιείται χωρίς την προϋπόθεση της
απαρτίας και η λύση θα μπορεί να αποφασισθεί από τους μετόχους που
κατέχουν το ένα τέταρτο των ψήφων των μετοχών που εκπροσωπούνται
στη συνέλευση.
Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση θα διενεργείται από
έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι φυσικά
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και θα ορίζονται από τη γενική συνέλευση
των μετόχων. Η τελευταία θα καθορίζει επίσης τις εξουσίες και την
αμοιβή αυτών.
Η εκκαθάριση θα διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου
2010 περί Επιχειρήσεων Συλλογικών Επενδύσεων, που ορίζει την
διανομή μεταξύ των μετόχων, των καθαρών κερδών της εκκαθάρισης
μετά από την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης. Τα έσοδα από την
εκκαθάριση θα διανέμονται στους μετόχους αναλογικά με τα δικαιώματά
τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισοτιμίες.
Κατά το πέρας εκκαθάρισης της Εταιρείας, τα ποσά που δεν
αναζητήθηκαν από τους μετόχους θα μεταφέρονται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών Caisse des Consignations.

XVII.

Μέτρα για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

Με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η
Εταιρεία και/ή η Εταιρεία Διαχείρισης θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με
τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και ότι η αναγνώριση των
εγγραφομένων θα πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1. σε περίπτωση άμεσης εγγραφής στην Εταιρεία,
2. σε
περίπτωση
εγγραφής
μέσω
επαγγελματία
στο
χρηματοοικονομικό τομέα που κατοικεί σε χώρα που δεν υπόκειται
σε υποχρέωση πιστοποίησης ισότιμη με τα πρότυπα του
Λουξεμβούργου όσον αφορά στην καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
3. σε περίπτωση εγγραφής μέσω θυγατρικής ή υποκαταστήματος με
μητρική εταιρεία που υπόκειται σε υποχρέωση πιστοποίησης
ισότιμη με εκείνη που απαιτείται από το δίκαιο του
Λουξεμβούργου, εάν το δίκαιο που εφαρμόζεται στη μητρική
εταιρεία δεν την υποχρεώνει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των
θυγατρικών ή των υποκαταστημάτων της με τις διατάξεις αυτές.
Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει την πηγή των κεφαλαίων
στην περίπτωση που οι πηγές είναι χρηματοοικονομικά ιδρύματα που
δεν υπόκεινται σε υποχρέωση πιστοποίησης ισότιμη με εκείνη που
απαιτείται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Εγγραφές μπορεί να
μπλοκάρονται προσωρινά, έως ότου αναγνωριστεί η πηγή των
κεφαλαίων.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού
τομέα που κατοικούν σε κράτη που έχουν συμμορφωθεί με τα
συμπεράσματα της έκθεσης GAFI (Groupe d'Action Financière sur le
blanchiment de capitaux – Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) θεωρούνται ότι έχουν υποχρέωση πιστοποίησης
ισότιμη με εκείνη που ορίζεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

XVIII.

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Εταιρεία Διαχείρισης, οι Διαχειριστές Επενδύσεων και οποιοιδήποτε
σύμβουλοι επενδύσεων, ο Θεματοφύλακας, ο Αντιπρόσωπος
Πληρωμών, ο Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος, ο Υπεύθυνος
Μητρώου και Μεταβιβάσεων, μαζί με τις θυγατρικές, τα μέλη του Δ.Σ.,
τους διευθυντές ή τους μετόχους τους (συνολικά τα «Μέρη»)
συμμετέχουν ή ενδέχεται να συμμετέχουν σε άλλες επαγγελματικές και
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν
συγκρούσεις συμφερόντων με τη διαχείριση και τη διοίκηση της
Εταιρείας. Το ενδεχόμενο αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση άλλων
κεφαλαίων, την αγοραπωλησία τίτλων, τις υπηρεσίες μεσιτείας, τη
φύλαξη τίτλων και το γεγονός της διεξαγωγής ενεργειών ως
διευθυντής, διαχειριστής, σύμβουλος ή αντιπρόσωπος ενός άλλου
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή εταιρείας στην οποία μπορεί να
επενδύσει η Εταιρεία.
Κάθε μέρος αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των
υποχρεώσεών του σε σχέση με την Εταιρεία δεν παρεμποδίζεται από
τέτοια θέματα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης σύγκρουσης
συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το
εμπλεκόμενο Μέρος αναλαμβάνουν να επιλύσουν το θέμα με το
δέοντα τρόπο και εντός εύλογης χρονικής περιόδου και με τρόπο
συμφέροντα για τους μετόχους.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την Πολιτική περί Συγκρούσεων Συμφερόντων
της Εταιρείας Διαχείρισης που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο
www.ingim.com.

XIX.

Αντιπρόσωποι

Εάν ένας Μέτοχος προχωρά σε εγγραφή για Μετοχές μέσω ενός
συγκεκριμένου Διανομέα, ο Διανομέας μπορεί να ανοίξει λογαριασμό
στο δικό του όνομα και να καταχωρήσει τις μετοχές αποκλειστικά στο
δικό του όνομα ενεργώντας ως Αντιπρόσωπος ή στο όνομα του
επενδυτή. Στην περίπτωση που ο Διανομέας ενεργεί ως
Αντιπρόσωπος, όλες οι μεταγενέστερες αιτήσεις για εγγραφή, εξαγορά
ή μετατροπή και οι λοιπές οδηγίες πρέπει να υποβάλλονται μέσω
αυτού του Διανομέα. Ορισμένοι Αντιπρόσωποι μπορεί να μην
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διαθέσουν στους πελάτες τους όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ή
τις Κατηγορίες Μετοχών ή την επιλογή πραγματοποίησης των εγγραφών
ή επαναγορών σε όλα τα νομίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
πελάτες καλούνται να συμβουλευτούν τον Αντιπρόσωπό τους.
Επίσης, η παρέμβαση ενός Αντιπροσώπου υπόκειται σε συμμόρφωση
με τους ακόλουθους όρους:
1. οι επενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επένδυσης στο
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της επιλογής τους χωρίς τη
μεσολάβηση του Εντεταλμένου,
2. οι συμβάσεις μεταξύ Αντιπροσώπου και επενδυτών πρέπει να
περιλαμβάνουν μία ρήτρα ακύρωσης που θα δίνει στον επενδυτή το
δικαίωμα να διεκδικήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την άμεση
κυριότητα των τίτλων στους οποίους έχει εγγραφεί μέσω
Αντιπροσώπου.
Οι όροι στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω, δε θα έχουν εφαρμογή στην
περίπτωση που η προσφυγή στις υπηρεσίες ενός Αντιπροσώπου είναι
αναπόφευκτη έως και υποχρεωτική, για νομικούς και ρυθμιστικούς
λόγους ή λόγω περιοριστικών πρακτικών.
Στην περίπτωση διορισμού Αντιπροσώπου (Nominee), εκείνος
πρέπει να εφαρμόζει τις διαδικασίες για την καταπολέμηση
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο κεφάλαιο XVIΙ
πάνω.

θα
της
της
πιο

Οι Αντιπρόσωποι δεν έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν το σύνολο ή
μέρος των καθηκόντων και εξουσιών τους σε τρίτα πρόσωπα.

XX.

Εγγραφή σε Χρηματιστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνει την εισαγωγή
μετοχών οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εταιρείας
στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου ή σε άλλα χρηματιστήρια
για διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές. Ωστόσο, η Εταιρεία
γνωρίζει πως – χωρίς την έγκρισή της – οι συναλλαγές των Μετοχών
των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορούν να γίνονται σε ορισμένες
αγορές κατά την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Μία
αντίστοιχη λίστα περιλαμβάνεται στα φύλλα πληροφοριών κάθε
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η
εν λόγω διαπραγμάτευση θα ανασταλεί βραχυπρόθεσμα ή ότι οι Μετοχές
στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα εισαχθούν σε άλλες αγορές για
διαπραγμάτευση ή ότι ήδη αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκεί.
Η αγοραία τιμή των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια ή σε άλλες αγορές δεν
προσδιορίζεται αποκλειστικά από την αξία του ενεργητικού που διατηρεί
το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η τιμή προσδιορίζεται επίσης από την
προσφορά και τη ζήτηση. Για αυτόν το λόγο, η χρηματιστηριακή τιμή
ενδέχεται να αποκλίνει από την τιμή μετοχής ανά μετοχή που ορίζεται για
μία Κατηγορία Μετοχών.
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Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση παραπόνων,
επικοινωνήστε με:
ING Investment Management
P.O. Box 90470
2509 LL The Hague
The Netherlands
Τηλ. +31 70 378 1800
e-mail : fundinfo@ingim.com
ή www.ingim.com
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