ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία με την επωνυμία «ING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000, πρώην Αρ. Μ.Α.Ε: 22671/06/Β/90/27) με
έδρα την Αθήνα (οδός Καρνεάδου αρ. 25-27-29) αποφάσισε την τροποποίηση των
κανονισμών των διαχειριζόμενων από αυτή αμοιβαίων κεφαλαίων: «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIΚΤΟ», «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» και «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Οι τροποποιήσεις που έγιναν στους κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων
έλαβαν χώρα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4099/2012 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα των κανονισμών των ανωτέρω αμοιβαίων
κεφαλαίων.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις ακόλουθες τροποποιήσεις:
(i) στην τροποποίηση του άρθρου 3παρ. 7 του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου «ING
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIΚΤΟ» ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο. Ειδικότερα, ο
επενδυτικός κίνδυνος του ως άνω αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται πλέον «υψηλός» και όχι
«μεσαίος». Η τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία δεδομένης της με αρ. 12/638/11.02.2013
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της οποίας
καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου και απόδοσης κάθε
αμοιβαίου κεφαλαίου.
(iii) στην τροποποίηση του άρθρου 6παρ. 2 των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων:
«ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIΚΤΟ», «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» και «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», ως προς τις προμήθειες και τα έξοδα που
βαρύνουν το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ειδικότερα, δυνάμει της δυνατότητας
που δόθηκε με το άρθρο 12 της με αρ. 12/638/11.02.2013 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
τροποποίησης των κανονισμών των ως άνω αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό αυτών
βαρύνουν τα ακόλουθα έξοδα:
α) όλες οι πληρωμές στα ακόλουθα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων στα
οποία αυτά έχουν αναθέσει λειτουργίες τους:
- η εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- ο θεματοφύλακας
β) αμοιβή σε νόμιμους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
γ) πληρωμές σε νομικούς και λοιπούς συμβούλους,
δ) τυχόν έξοδα διανομής (για παράδειγμα, έξοδα εκτύπωσης και αποστολής),
ε) έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
στ) έξοδα, φόροι, και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του
αμοιβαίου κεφαλαίου.
ζ) έξοδα των προβλεπόμενων από το Νόμο δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για
λογαριασμό του Α/Κ
η) έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας ενημέρωση των
μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
θ) κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα
νομοθεσία, εισφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συναφείς επιβαρύνσεις.
Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έχουν τροποποιηθεί οι παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 3
του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ως προς τις δευτερεύουσες επενδύσεις του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου.
Ειδικότερα, το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται πλέον, δευτερευόντως, να επενδύει μέρος
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του ενεργητικού του, σε ποσοστό έως 35%, σε μετοχές εταιριών χωρών του εξωτερικού εν
γένει και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία Διαχειρίσεως προέβη στις σχετικές τροποποιήσεις των
κανονισμών των προαναφερόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Στις σχετικές τροποποιήσεις των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων συναινεί ο
θεματοφύλακάς τους, ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Για τις εν λόγω τροποποιήσεις των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων χορηγήθηκε άδεια
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 194/30.12.2013 απόφασή της.
Αθήνα, 03 Ιανουαρίου 2014

Η Εταιρία Διαχείρισης
ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Τα Ενημερωτικά Δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIΚΤΟ»,
«ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» και «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», στα οποία
επισυνάπτονται οι νέοι κανονισμοί αυτών καθώς και τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για
επενδυτές, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», στα γραφεία
της Εταιρίας μας (ING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,
Αθήνα, οδός Καρνεάδου αρ. 25-27-29) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας στον
ακόλουθο σύνδεσμο: www.ingim.gr
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