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Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable)
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Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 44.873
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι») σχετικά με
ορισμένες τροποποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), οι οποίες συνίστανται
κυρίως στις εξής:
1)

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market (η «CIBM»), θα αντικατασταθούν με επενδύσεις στο πρόγραμμα bond
connect (στο εξής, το «Bond Connect»), ενώ οι ακόλουθες τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο:
α.

Τροποποίηση στο «Γλωσσάρι», ώστε να αντικατασταθεί ο όρος «CIBM: κινεζική αγορά China Interbank Bond Market» από τον όρο «Bond Connect:
το Bond Connect είναι ένα πρόγραμμα αμοιβαίας πρόσβασης σε αγορές, το οποίο επιτρέπει στους επενδυτές από την ηπειρωτική Κίνα και το
εξωτερικό να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες αγορές ομολόγων του έτερου μέρους. Η σύνδεση Northbound trading επιτρέπει στους
επενδυτές από το εξωτερικό, από το Χονγκ Κονγκ και από άλλες περιοχές να επενδύουν στη διατραπεζική αγορά ομολόγων της Κίνας μέσω
συμφωνιών αμοιβαίας πρόσβασης σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές, τη θεματοφυλακή και τους διακανονισμούς».

β.

Τροποποίηση στο «Μέρος III: Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο «ΙI: Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή», προκειμένου να
προσαρμοστεί η πρότερη διατύπωση αναφορικά με την CIBM ως εξής:
«Κίνδυνοι που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μέσω του Bond Connect:
Στον βαθμό που επιτρέπεται από την επενδυτική πολιτική ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην Κίνα μπορούν να πραγματοποιούνται
επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μέσω του Bond Connect. Οι επενδύσεις σε μια τέτοια αγορά υπόκεινται στους κινδύνους που συνδέονται με τις
επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους κινδύνους που αναφέρονται στην ενότητα «Κίνδυνοι που
συνδέονται με συναλλαγές σε τίτλους στην Κίνα μέσω του προγράμματος Stock Connect» και συγκεκριμένα στις υποενότητες «c. Διαφορά στις
ημέρες και τις ώρες συναλλαγών», «f. Έξοδα συναλλαγών», «g. Συναλλαγματικός κίνδυνος RMB», «k. Κανόνες, περιορισμοί ξένων συμμετοχών και
υποχρεώσεις κοινοποίησης των τοπικών αγορών» και «Ι. Θέματα φορολογίας». Οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι το Bond Connect
βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, ως εκ τούτου, ορισμένοι κανονισμοί δεν έχουν δοκιμαστεί και υπόκεινται σε αλλαγές, γεγονός που μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο».

γ.

Τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού
Δελτίου για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) Asian Debt (Hard Currency)», «NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)», «NN (L) Emerging
Markets Debt (Local Currency)», «NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities», «NN (L) First Class Yield Opportunities», «NN (L) Global Bond
Opportunities» και «NN (L) Global Inflation Linked Bond», ως εξής:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στο Bond Connect. Το Bond Connect είναι μια αγορά που
διευκολύνει τις επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω του Bond Connect καταγράφονται
λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».

δ.

Τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού
Δελτίου για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) First Class Multi Asset» και «NN (L) First Class Multi Asset Premium», ως εξής:
«Οι επενδύσεις σε Μετοχές China A μέσω του προγράμματος Stock Connect και σε κινεζικό χρέος μέσω του Bond Connect μπορεί αθροιστικά να
αντιστοιχούν στο 20% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδεχομένως να υπόκειται
στους κινδύνους της ΛΔΚ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τον κίνδυνο γεωγραφικής συγκέντρωσης, τον κίνδυνο αλλαγών στη γενικότερη
πολιτική, στην κοινωνική ή οικονομική πολιτική της ΛΔΚ, τον κίνδυνο ρευστότητας και μεταβλητότητας, τον συναλλαγματικό κίνδυνο του RMB και
τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φορολογία στη ΛΔΚ. Ανάλογα με την κατηγορία ενεργητικού, οι επενδύσεις μέσω οποιασδήποτε από αυτές τις
αγορές μπορεί να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους, όπως, ενδεικτικά, σε περιορισμούς ποσόστωσης, αναστολή συναλλαγών,
συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς και λειτουργικό κίνδυνο. Τόσο το Stock Connect όσο και το Bond Connect βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ως εκ
τούτου, ορισμένοι κανονισμοί δεν έχουν δοκιμαστεί και υπόκεινται σε αλλαγές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο». Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε Μετοχές Α και στο Bond Connect καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ
«Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».

2)

Όσον αφορά τον ορισμό της κατηγορίας μετοχών «R», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων»,
«Κατηγορίες Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως εξής:
«Κατηγορία Κοινών Μετοχών που προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είναι πελάτες Διανομέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
αναφορικά με επενδύσεις με βάση χωριστές συμφωνίες προμηθειών. Δεν καταβάλλονται αντεκχωρήσεις ή ποσά επιστροφής. Η μέγιστη προμήθεια
διαχείρισης για την Κατηγορία Μετοχών «R» είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη προμήθεια διαχείρισης για την Κατηγορία Μετοχών «Ρ», σύμφωνα με τα
επίπεδα μέγιστων προμηθειών διαχείρισης που αναφέρονται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η σταθερή προμήθεια
υπηρεσιών για την Κατηγορία Μετοχών «R» είναι ίση με τη σταθερή προμήθεια υπηρεσιών για την Κατηγορία Μετοχών «Ρ», σύμφωνα με τα επίπεδα
σταθερών προμηθειών υπηρεσιών που αναφέρονται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μέγιστες προμήθειες εγγραφής
και μετατροπής για την Κατηγορία Μετοχών «R» ισούνται με τις μέγιστες προμήθειες εγγραφής και μετατροπής για την Κατηγορία Μετοχών «P», όπως
αναφέρονται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου».

1

3)

Όσον αφορά τον ορισμό της κατηγορίας μετοχών «Τ», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων»,
«Κατηγορίες Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως εξής:
«Κατηγορία Μετοχών που προορίζεται για Θεσμικούς Επενδυτές αλλά διαφέρει από την Κατηγορία Μετοχών «Ι», λόγω της χαμηλότερης ή ίσης
προμήθειας διαχείρισης και της προμήθειας εγγραφής έως 5% κατ’ ανώτατο. Διανέμεται από συνδεόμενες εταιρείες της Εταιρείας Διαχείρισης ή, κατά τη
διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, από διανομείς ή/και σε ορισμένες χώρες όπου οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν αυτήν τη δομή
προμηθειών».

4)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Absolute Return Bond», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, ώστε αυτό το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο να μην μπορεί να επενδύει πλέον σε τίτλους ABS/MBS, διαγράφοντας την ακόλουθη παράγραφο:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους διασφαλισμένους
με υποθήκες (MBS) σε ποσοστό άνω του 20% του καθαρού ενεργητικού του, η πλειοψηφία των οποίων είναι επενδυτικού βαθμού κατά τον χρόνο αγοράς,
αλλά ενδέχεται να πέσουν κάτω του επενδυτικού βαθμού κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης, οπότε έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του
Διαχειριστή Επενδύσεων να πωλήσει ή να διατηρήσει τους τίτλους. Οι τίτλοι ABS και MBS αντιπροσωπεύουν μια απαίτηση επί των χρηματοροών από την
υποκείμενη εξασφάλιση (collateral). Η εξασφάλιση των τίτλων ABS και MBS στην οποία επενδύει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται κυρίως
από δάνεια, όπως στεγαστικά δάνεια και δάνεια για αγορά εμπορικής κατοικίας, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και δάνεια πιστωτικών καρτών. Οι τίτλοι
αυτοί αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και μπορούν να χρησιμοποιούν παράγωγα μέσα όπως συμφωνίες ανταλλαγής
(swap) επί νομισμάτων και επιτοκίων για σκοπούς αντιστάθμισης. Οι τίτλοι ABS και MBS είναι γενικά ρευστοποιήσιμοι όταν αξιολογούνται ως
επενδυτικού βαθμού. Ωστόσο, η ρευστότητα ενδέχεται να επιδεινωθεί εάν, για παράδειγμα, ο βαθμός αξιολόγησης ή το μέγεθος της έκδοσης μειωθεί. Ως
αποτέλεσμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πώληση των τίτλων ή ακόμα και να αναγκαστεί να τους πωλήσει με
σημαντική έκπτωση στη χρηματιστηριακή αξία τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι συνήθως μεγαλύτερος για τίτλους με χαμηλό όγκο διαπραγμάτευσης,
όπως τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης, τίτλους που αποτελούσαν μέρος μιας μικρότερης έκδοσης ή τίτλους που υποτιμήθηκαν πρόσφατα όσον αφορά
στην πιστωτική τους αξιολόγηση. Οι τίτλοι ABS και MBS είναι γενικά περισσότερο ρευστοποιήσιμοι κατά την περίοδο αμέσως μετά την έκδοσή τους όταν
επωφελούνται του υψηλότερου όγκου διαπραγμάτευσης».

5)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Health Care», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων», «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου για αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ώστε να ενσωματωθεί η
ακόλουθη παράγραφος:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί προσέγγιση ενεργούς διαχείρισης, με στόχο τη δημιουργία αποδόσεων συνδυάζοντας την έρευνα
θεμελιωδών μεγεθών με την ποσοτική ανάλυση. Οι Επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επενδυτικό φάσμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
είναι εστιασμένο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ομοιότητες όσον αφορά τη σύνθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη
αναφοράς».

6)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Euro Short Duration», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να τροποποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού της παγκόσμιας
έκθεσης από την προσέγγιση Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) στην προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η χρήση χρηματοπιστωτικών παραγώγων είναι
περιορισμένη και δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον· και τροποποίηση στο «Μέρος III: Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο «IV: Τεχνικές
και μέσα», ενότητα «A. Γενικές διατάξεις» του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να καταργηθεί η αναφορά στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Euro
Short Duration» από τον κατάλογο των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση VaR ως μέθοδο υπολογισμού της
παγκόσμιας έκθεσης.

7)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Global Inflation Linked Bond», τροποποίηση στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να ενσωματωθεί η ακόλουθη
παράγραφος:
«Αυτή η στρατηγική ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Κατά τον χρόνο δημοσίευσης του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, το επίπεδο
μόχλευσης αναμένεται να ανέλθει σε μέγιστο επίπεδο ίσο με 600% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τα
ζητούμενα του Κανονισμού, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το φάσμα μόχλευσης υπολογίζεται προσθέτοντας τις υποθετικές αξίες των χρησιμοποιούμενων
παραγώγων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διακανονισμοί συμψηφισμού και αντιστάθμισης κινδύνων τους οποίους ενδέχεται να εφαρμόζει το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρόλο που οι εν λόγω διακανονισμοί εφαρμόζονται με σκοπό τη μείωση των κινδύνων. Για ενημερωτικούς λόγους, υπολογίζεται
επίσης το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης που προκύπτει από τη μέθοδο βάσει υποχρεώσεων, όπως περιγράφεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες ESMA
10-788. Κατά τον χρόνο δημοσίευσης του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, το επίπεδο μόχλευσης όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει
υποχρεώσεων αναμένεται να ανέλθει σε μέγιστο επίπεδο ίσο με 400% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε αντίθεση
με την προηγούμενη μέθοδο, η μέθοδος βάσει υποχρεώσεων επιτρέπει, σε ορισμένες συνθήκες, να λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές συμψηφισμού και
αντιστάθμισης κινδύνων. Έτσι, η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί ότι το επίπεδο μόχλευσης όπως υπολογίζεται με τη μέθοδο βάσει υποχρεώσεων
αντικατοπτρίζει και απεικονίζει καλύτερα το επίπεδο του κινδύνου αγοράς για το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη μόχλευση, ανατρέξτε στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο IV του ενημερωτικού δελτίου».

8)

9)

Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) Emerging Markets High Dividend», «NN (L) Euro High Dividend», «NN (L) European High
Dividend», «NN (L) Global High Dividend» και «NN (L) US High Dividend», τροποποίηση, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2018, στο «Μέρος II: Φύλλα
πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να αποσαφηνίζεται ο ρόλος των μερών που εμπλέκονται στις
δραστηριότητες Διαχείρισης Επενδύσεων, ως εξής:
Διαχειριστής Επενδύσεων

Υποδιαχειριστής Επενδύσεων

NN Investment Partners B.V.

Η ΝN Investment Partners B.V. αναθέτει περαιτέρω αρμοδιότητες διαχείρισης επενδύσεων στην NNIP Advisors
B.V.

Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) Asia Income», «NN (L) Emerging Europe Equity», «NN (L) Latin America Equity», «NN (L)
Emerging Markets Equity Opportunities», «NN (L) Greater China Equity» και «NN (L) Asia ex Japan Equity Opportunities», τροποποίηση, , στο «Μέρος II:
Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να αποσαφηνίζεται ο ρόλος των μερών που εμπλέκονται
στις δραστηριότητες Διαχείρισης Επενδύσεων, ως εξής:
2

Διαχειριστής Επενδύσεων

Υποδιαχειριστής Επενδύσεων

NN Investment Partners B.V.

Η ΝN Investment Partners B.V. αναθέτει περαιτέρω αρμοδιότητες διαχείρισης επενδύσεων στην NN
Investment Partners (Singapore) Ltd.

10) Όσον αφορά το «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», «Κατηγορίες Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου,
τροποποίηση της ενότητας σχετικά με την αντιστάθμιση των κατηγοριών μετοχών, ώστε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:
«Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε διαδικασία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου ενδέχεται να μην παρέχει πλήρη
αντιστάθμιση και ενδέχεται να οδηγήσει σε τοποθετήσεις με υπερβολική ή ελλιπή αντιστάθμιση, γεγονός το οποίο μπορεί να συνεπάγεται επιπρόσθετους
κινδύνους, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο ΙΙ. «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή». Η Εταιρεία
Διαχείρισης διασφαλίζει ότι οι τοποθετήσεις με υπερβολική αντιστάθμιση δεν υπερβαίνουν το 105% της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας
Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου και οι τοποθετήσεις με ελλιπή αντιστάθμιση δεν μειώνονται κάτω από το 95% του
ποσοστού της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου, το οποίο πρόκειται να
αντισταθμιστεί έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι τοποθετήσεις με αντιστάθμιση θα τελούν υπό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
τοποθετήσεις με ελλιπή αντιστάθμιση και με υπερβολική αντιστάθμιση δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται ανωτέρω και δεν μεταφέρονται από
μήνα σε μήνα. Οι Επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επένδυση σε μια Κατηγορία Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου
ενδέχεται να έχει εναπομείνασα έκθεση σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα έναντι του οποίου γίνεται αντιστάθμιση της Κατηγορίας Μετοχών.
Επιπρόσθετα, η προσοχή των Επενδυτών εφιστάται στο γεγονός 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».
11) Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που καταγράφονται στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν τα αναμενόμενα επίπεδα μόχλευσης στο «Μέρος II:
Φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και στο «Μέρος III: Πρόσθετες πληροφορίες» του Ενημερωτικού Δελτίου, προκειμένου να
εναρμονίζονται με τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών:
Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου*

Τρέχουσα Καθαρή
Μόχλευση

Τρέχουσα Μικτή
Μόχλευση

Τροποποιηθείσα Καθαρή
Μόχλευση

Τροποποιηθείσα Μικτή
Μόχλευση

NN (L) First Class Multi Asset Premium

400%

600%

500%

750%

NN (L) Euro Fixed Income

150%

200%

175%

250%

NN (L) Global Inflation Linked Bond

400%

500%

400%

600%

NN (L) Euro Long Duration Bond

150%

200%

175%

250%

12) Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) Euro Credit» και «NN (L) European High Yield», διόρθωση των ονομάτων των Δεικτών Αναφοράς,
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τα ακριβή ονόματα που χρησιμοποιούνται από το Bloomberg. Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την
επικαιροποίηση των ονομάτων των Δεικτών Αναφοράς στα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως στο «Μέρος II: Φύλλα πληροφοριών των
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και στο «Μέρος III: Πρόσθετες πληροφορίες». Τα διορθωμένα ονόματα θα πρέπει να έχουν την εξής διατύπωση:
α)
-

NN (L) Euro Credit:
Τρέχον όνομα: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit – Corporate
Διορθωμένο όνομα: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate

β)
-

NN (L) European High Yield:
Τρέχον όνομα: BofA Merrill European Currency High Yield Constrained ex Sub Financials
Διορθωμένο όνομα: BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials

***
Γνωστοποιείται στους Μετόχους ότι όλες οι αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο όσον αφορά τις αμοιβές που ισχύουν για
τα αντίστοιχα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και ότι μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς επιβάρυνση (με εξαίρεση τις προμήθειες ενδεχόμενων
μελλοντικών πωλήσεων που ενδέχεται να αφαιρεθούν με βάση την αρχή FIFO) έως την 14η Μαρτίου 2018, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς στην Εταιρεία
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2018. Το Ενημερωτικό Δελτίο και τα
σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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