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(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») θα ήθελε να ενημερώσει τους Μετόχους σχετικά με ορισμένες τροποποιήσεις που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), οι οποίες συνίστανται κυρίως στις εξής:
a) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Euro Income», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο Φύλλο
πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2017 και θα έχει ως εξής:
«Επενδυτικός στόχος και πολιτική κατά την 1η Νοεμβρίου 2017
Στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου και ελκυστικό επίπεδο εισοδήματος, κυρίως μέσω της
κατανομής των στοιχείων ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και άλλων τίτλων σχετικών με μετοχές, σε συνδυασμό με μια
στρατηγική κάλυψης παραγώγων (derivatives overlay strategy).
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη αναφοράς τον MSCI EMU (Net) και το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να έχει την ακόλουθη
συμπεριφορά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του:
Το κομμάτι του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αφορά τις μετοχές έχει ως στόχο την υπεραπόδοση έναντι του δείκτη MSCI EMU
(Net) σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών. Οι επενδύσεις σε μετοχές γίνονται πρωτίστως σε κοινές μετοχές ή/και σε άλλους τίτλους που συνδέονται με
μετοχές και εκφράζονται σε ευρώ (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών –το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου– και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές της Ευρωζώνης.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κάλυψης παραγώγων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πωλεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς («call overwriting») και θα
λαμβάνει σε αντάλλαγμα ασφάλιστρα δικαιωμάτων προαίρεσης, που μπορούν να διανέμονται. Η κάλυψη παραγώγων αναμένεται να μειώσει τη
μεταβλητότητα των συνολικών αποδόσεων (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τον δείκτη MSCI
EMU (Net) και αναμένεται να παρέχει κάποια μείωση κινδύνου σε αρνητικές αγορές. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να παρέχει καλύτερες
αποδόσεις, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, από τον δείκτη MSCI EMU (Net) σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών. Η στρατηγική αυτή συνήθως θα σημειώνει
υποαπόδοση σε σχέση με ένα παρεμφερές χαρτοφυλάκιο χωρίς παράγωγα σε περιόδους κατά τις οποίες οι τιμές των υποκείμενων μετοχών αυξάνονται,
και θα σημειώνει υπεραπόδοση όταν οι τιμές των υποκείμενων μετοχών μειώνονται.
Υποκείμενος δείκτης των παραγώγων αναμένεται να είναι ο Eurostoxx 50, μολονότι άλλοι υποκείμενοι δείκτες ή/και μετοχές/μερίδια μπορούν να
χρησιμοποιούνται όταν κρίνεται καταλληλότερο προκειμένου να επιτευχθούν οι επενδυτικοί στόχοι του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μπορούν επίσης
να χρησιμοποιούνται άλλα παράγωγα για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχικών δεικτών.
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με αντιστάθμιση κινδύνων
περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο ΙΙ: Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή» σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα να επενδύσει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους του Κανόνα 144Α (Rule
144A Securities).
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, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις,
όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος 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 ενεργητικού λόγω
της υψηλότερης αστάθειας της αξίας των τίτλων επιλογής επί κινητών αξιών.»
b) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) First Class Multi Asset», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο Φύλλο
πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 για να αντικατασταθεί η δεύτερη παράγραφος από την εξής:
«Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να λαμβάνει θέσεις αγοράς και ανοικτές θέσεις πώλησης (ανοικτές θέσεις
πώλησης μόνο με παράγωγα μέσα).»
Τροποποιείται επίσης με την εισαγωγή της εξής παραγράφου:
«Οι επενδύσεις σε Μετοχές China A μέσω του προγράμματος Stock Connect και στο κινεζικό χρέος μέσω της κινεζικής αγοράς China Interbank Bond Market
(«CIBM») 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, σε 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 η αγορά CIBM 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 στην αγορά CIBM καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι:
λεπτομερής περιγραφή».
c)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) First Class Multi Asset Premium», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο
Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ακόλουθη παράγραφος:
«Οι επενδύσεις σε Μετοχές China A μέσω του προγράμματος Stock Connect και στο κινεζικό χρέος μέσω της κινεζικής αγοράς China Interbank Bond Market
(«CIBM») 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
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στη γενικότερη πολιτική, στην κοινωνική ή οικονομική πολιτική της ΛΔΚ, τον κίνδυνο ρευστότητας και μεταβλητότητας, σε 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 η αγορά CIBM 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 στην αγορά CIBM καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του
Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
d) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Global Equity Impact Opportunities», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική»
στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 για να αντικατασταθεί η πρώτη παράγραφος από την
εξής:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασικά επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και Κινητών Αξιών (τίτλοι επιλογής επί Κινητών
Αξιών – το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες
οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οπουδήποτε ανά την υφήλιο. Το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επενδύει σε εταιρείες οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με την οικονομική
απόδοση. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την εταιρική ανάλυση, τη δέσμευση και τον
υπολογισμό του αντικτύπου. Για σύγκριση της οικονομικής απόδοσης, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί ως αναφορά, μακροπρόθεσμα, τον
δείκτη MSCI AC World (Net). Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται ως βάση για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.»
e) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και
πολιτική» στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές, αλλά δύναται να λαμβάνει μετοχές από αναδιάρθρωση ή άλλη εταιρική ενέργεια.
Ο στόχος είναι οι εν λόγω μετοχές να πωλούνται το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών.
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 των εξωτερικών χρεών τους, τόσο
τόκων όσο 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.
Μόνο οι επενδυτές με ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να σκεφτούν την επένδυση σε αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market («CIBM»). Η CIBM
είναι μια αγορά που διευκολύνει τις άμεσες επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω της CIBM
καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
f)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities», τροποποιείται η Ενότητα «Προφίλ κινδύνου του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου» στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017, προκειμένου ο
κίνδυνος ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου να οριστεί ως υψηλός (από μέτριος).

g) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Asian Debt (Hard Currency)», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο
Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες παράγραφοι:
«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 των εξωτερικών χρεών τους, τόσο
τόκων όσο 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.
Μόνο οι επενδυτές με ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να σκεφτούν την επένδυση σε αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market («CIBM»). Η CIBM
είναι μια αγορά που διευκολύνει τις άμεσες επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω της CIBM
καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
h) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Asian High Yield »», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο Φύλλο
Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες παράγραφοι:
«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 των εξωτερικών χρεών τους, τόσο
τόκων όσο 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.
Μόνο οι επενδυτές με ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να σκεφτούν την επένδυση σε αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.»
i)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) US Fixed Income”», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο Φύλλο
Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες αλλαγές:
-

Μετονομασία από «NN (L) US Fixed Income» σε «NN (L) US Factor Credit»,
Τροποποίηση στην Ενότητα «Εισαγωγή» που θα έχει ως εξής:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία την 29η Απριλίου 2011 με το όνομα NN (L) US Fixed Income, αφού απορρόφησε το ακόλουθο
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Το Dollar (29η Απριλίου 2011), ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της SICAV ING (L) Renta Fund. Αυτό το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μετονομαστεί σε «NN (L) US Factor Credit» με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2017, μετά από αλλαγή στον επενδυτικό στόχο και
την πολιτική του.»

-

Προσθήκη της Ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική από την 1η Νοεμβρίου 2017», ως εξής:
«Επενδυτικός στόχος και πολιτική από την 1η Νοεμβρίου 2017
Το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία απόδοσης μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από
ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς επενδύοντας πρωτίστως (τουλάχιστον κατά τα 2/3) σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς που εκφράζονται σε
Δολάρια ΗΠΑ και διαθέτουν αξιολόγηση τουλάχιστον επενδυτικού βαθμού (ήτοι «ΒΒΒ-» και ανώτερη). Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί
μια συστηματική προσέγγιση, επενδύοντας σε μια ομάδα παραγόντων (όπως η αξία, οι carry συναλλαγές και το χαμηλό επίπεδο κινδύνου), οι οποίοι
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αποτυπώνονται σε στρατηγικές θέσεις αγοράς βάσει κανόνων. Παράγοντες ονομάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά των ομολογιών που αποτελούν
δομικά στοιχεία για τη μελλοντική τους απόδοση. Για παράδειγμα:
- Η αξία αποσκοπεί στο να επωφελείται από τις αποτιμήσεις που θεωρούνται εσφαλμένες, με αποτέλεσμα ομολογίες που είναι φθηνές σε σχέση με τα
θεμελιώδη μεγέθη να υπερβαίνουν σε απόδοση ακριβές ομολογίες.
- Οι carry συναλλαγέςέχουν στόχο να επωφεληθεί από την τάση που υπάρχει για τις ομολογίες με υψηλότερες αποδόσεις να υπεραποδίδουν σε σχέση
με εκείνες με χαμηλότερες αποδόσεις.
- Ο χαμηλός κίνδυνος έχει στόχο να επωφεληθεί από την τάση που υπάρχει για τις σταθερές ομολογίες χαμηλού κινδύνου να υπερβαίνουν σε απόδοση
τις ομολογίες υψηλότερου κινδύνου.
Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays
US Aggregate Corporate Index.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες, όπως τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών
και υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους, το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έκαστο, καθώς και σε
μέσα χρηματαγοράς και τίτλους του Κανόνα 144Α. Επιπλέον, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και μονάδες ΟΣΕΚΑ
και άλλων ΟΣΕ, ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 10% του καθαρού ενεργητικού. Οι κίνδυνοι που
σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο II: «Επενδυτικοί κίνδυνοι:
λεπτομερής περιγραφή».
Ορίζεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υπάρχουν σε επικουρική βάση δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό του
ανωτέρου ορίου των δύο τρίτων.
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 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί Κινητών Αξιών ή Μέσων Χρηματαγοράς
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων
- συμφωνίες ανταλλαγής απόδοσης
- προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, ΣΜΕ και συναλλαγές σε συνάλλαγμα, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και πώλησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επί νομισμάτων
- παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεόμενα με πιστωτικούς κινδύνους, δηλ. πιστωτικά παράγωγα, όπως συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου (CDS), δείκτες και καλάθια τίτλων.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές αλλά δύναται να λαμβάνει μετοχές από αναδιάρθρωση ή άλλες εταιρικές
πράξεις. Ο στόχος είναι οι εν λόγω μετοχές να πωλούνται το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών.»
j)

Ενημέρωση της Ενότητας «Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου», προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι ο κίνδυνος
ρευστότητας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει οριστεί ως υψηλός (από μέτριος).

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Corporate Debt», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική»
στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές, αλλά δύναται να λαμβάνει μετοχές από αναδιάρθρωση ή άλλη εταιρική ενέργεια.
Ο στόχος είναι οι εν λόγω μετοχές να πωλούνται το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών.
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 των εξωτερικών χρεών τους, τόσο
τόκων όσο 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.
Μόνο οι επενδυτές με ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να σκεφτούν την επένδυση σε αυτό το επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.»

k)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)», τροποποιείται το Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ακόλουθη παράγραφος:
«Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς (opérations à réméré): Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε δανεισμό
τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς».

l)

Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και
πολιτική» στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market («CIBM»). Η CIBM
είναι μια αγορά που διευκολύνει τις άμεσες επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω της CIBM
καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».

m) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και
πολιτική» στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market («CIBM»). Η CIBM
είναι μια αγορά που διευκολύνει τις άμεσες επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω της CIBM
καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
n) Όσον αφορά το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο «NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)», τροποποιείται το Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ακόλουθη παράγραφος:
«Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς (opérations à réméré): Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προχωρήσει σε δανεισμό
τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς».

3

o) Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που καταγράφονται στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν τα αναμενόμενα επίπεδα μόχλευσης προκειμένου να
εναρμονίζονται με τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017.
Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
NN (L) Euro Income
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities
NN (L) First Class Multi Asset
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
NN (L) Euro Short Duration

Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης
(Δέσμευση)
135% (από 125%)
225% (από 200%)
135% (από 125%)
135% (από 150%)
300% (από 250%)
125% (αμετάβλητο)

Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης (Άθροισμα
θεωρητικών αξιών)
250% (αμετάβλητο)
325% (από 300%)
300% (αμετάβλητο)
300% (αμετάβλητο)
400% (από 350%)
200% (από 150%)

Για το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency), το επίπεδο μόχλευσης πρέπει να αλλάξει καθώς το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να καταγράψει υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς JPM ELMI Plus, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά
από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος. Οι συνιστώσες του δείκτη αναφοράς συνεισφέρουν στο βασικό μέρος της μόχλευσης. Στη συνέχεια, η
μόχλευση αυξάνεται μέσω της ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου που απαιτεί επενδύσεις σε παράγωγα επιτοκίου και συναλλάγματος. Το αυξημένο
περιθώριο ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου απαιτεί αύξηση της μικτής και καθαρής μόχλευσης. Τα παράγωγα επιτοκίου χρησιμοποιούνται για την
αποτελεσματική εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τα παράγωγα συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των απόψεων σχετικά με
τα νομίσματα.
p) Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των προϊόντων της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφάσισε να κλείσει, να παύσει και να ακυρώσει οριστικά, από την 1η Οκτωβρίου
2017, ορισμένες ανενεργές Κατηγορίες Μετοχών της Εταιρείας. Η λίστα των κατηγοριών μετοχών είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο
www.nnip.com/library/en
q) Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια «NN (L) First Class Yield Opportunities», «NN (L) Global Bond Opportunities», «NN (L) Global Inflation
Linked Bond», τροποποιείται η Ενότητα «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» στο Φύλλο Πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από
την 1η Οκτωβρίου 2017 έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ακόλουθη παράγραφος:
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στην κινεζική αγορά China Interbank Bond Market («CIBM»). Η CIBM
είναι μια αγορά που διευκολύνει τις άμεσες επενδύσεις στην αγορά ομολόγων της Κίνας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις μέσω της CIBM
καταγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του Κεφαλαίου ΙΙ: «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή».
r)

Όσον αφορά την τροποποίηση του γενικού Μέρους ΙΙΙ, Σημείο ΙΙ του Ενημερωτικού Δελτίου, προστίθενται οι εξής ορισμοί και κίνδυνοι που σχετίζονται με
τις επενδύσεις σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds – «Cocos»), σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης και τίτλους κινδύνου
αθέτησης ως εξής:
Κίνδυνος που προκύπτει από επενδύσεις σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα («Cocos»):
Οι υπό αίρεση μετατρέψιμοι τίτλοι είναι μια μορφή υβριδικού χρεωστικού τίτλου που προορίζονται είτε να μετατραπούν αυτόματα σε μετοχικούς
τίτλους είτε να απομειώσουν το αρχικό τους κεφάλαιο όταν επέλθουν ορισμένα «σημεία ενεργοποίησης» που συνδέονται με ρυθμιστικά όρια
κεφαλαίων ή όταν το κρίνουν απαραίτητο οι ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έκδοσης. Τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα
θα έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά μετατροπής μετοχικών τίτλων ή απομείωσης αρχικού κεφαλαίου τα οποία είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έκδοσης και τις ρυθμιστικές του απαιτήσεις. Ορισμένοι επιπλέον κίνδυνοι που συνδέονται με τα υπό αίρεση μετατρέψιμα
ομόλογα παρατίθενται στη συνέχεια:
Κίνδυνος επιπέδου ενεργοποίησης: Τα επίπεδα ενεργοποίησης διαφέρουν και καθορίζουν την έκθεση στον κίνδυνο μετατροπής, ανάλογα
με την κεφαλαιακή διάρθρωση του εκδότη. Τα σημεία ενεργοποίησης της μετατροπής θα ανακοινώνονται στο ενημερωτικό δελτίο κάθε
έκδοσης. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται είτε μέσω μιας σημαντικής ζημίας κεφαλαίου όπως αναπαριστάται στον αριθμητή είτε μέσω
μιας αύξησης των στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένου κινδύνου, όπως υπολογίζεται στον παρονομαστή.
Κίνδυνος αντιστροφής της κεφαλαιακής διάρθρωσης: Σε αντίθεση με την κλασική ιεράρχηση κεφαλαίων, οι επενδυτές σε υπό αίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα ενδέχεται να υφίστανται απώλεια κεφαλαίου όταν αυτό δεν συμβαίνει για τους κατόχους μετοχικών τίτλων, π.χ.
όταν επέρχεται η ενεργοποίηση υψηλού ποσοστού απομείωσης αρχικού κεφαλαίου ενός υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολόγου. Αυτό το
γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη πορεία της ιεράρχησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης, όπου οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων
αναμένεται να υφίστανται τις πρώτες ζημίες. Αυτό είναι λιγότερο πιθανό με ένα υπό αίρεση μετατρέψιμο ομόλογο χαμηλού σημείου
ενεργοποίησης, όταν οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων θα έχουν ήδη υποστεί ζημίες. Επιπλέον, τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα υψηλού
σημείου ενεργοποίησης ενδέχεται να υφίστανται ζημίες όχι στο σημείο διακοπής της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά κατά πάσα
πιθανότητα πριν από τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και τους μετοχικούς τίτλους χαμηλότερου σημείου ενεργοποίησης.
Κίνδυνοι ρευστότητας και συγκέντρωσης: Σε φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς, τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα περιλαμβάνουν
κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσιμες επενδύσεις που μπορούν να πωληθούν άμεσα. Η διάρθρωση αυτών των μέσων είναι πρωτοποριακή
αλλά δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Σε ένα περιβάλλον δυσμενών συνθηκών, όταν τα υποκείμενα χαρακτηριστικά αυτών των μέσων θα
τεθούν υπό δοκιμασία, δεν είναι βέβαιο πώς θα αποδώσουν. Σε περίπτωση που ένας μόνο εκδότης προβεί σε ενεργοποίηση ή αναστείλει
τοκομερίδια, δεν είναι γνωστό εάν η αγορά θα θεωρήσει την έκδοση ως ιδιοσυγκρασιακό ή συστημικό γεγονός. Στην τελευταία
περίπτωση, η αστάθεια τιμών και η μεταβλητότητα είναι πιθανόν να μεταδοθούν σε όλη την κατηγορία ενεργητικού. Επιπλέον, σε μια
αγορά με χαμηλή ρευστότητα, ο καθορισμός των τιμών μπορεί να υφίσταται αυξανόμενες πιέσεις. Μολονότι διαφοροποιείται σε επίπεδο
μεμονωμένων εταιρειών, η έννοια του [επενδυτικού] σύμπαντος σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι επικεντρωμένο σε
έναν συγκεκριμένο κλάδο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερη
μεταβλητότητα λόγω αυτής της συγκέντρωσης των συμμετοχών σε σχέση με ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαφοροποιείται σε
περισσότερους κλάδους.
Κίνδυνος αποτίμησης: η ελκυστική απόδοση αυτού του είδους μέσου μπορεί να μην είναι το μόνο κριτήριο στο οποίο βασίζεται η
αποτίμηση και η επενδυτική απόφαση. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράγοντας πολυπλοκότητας και ως πριμ κινδύνου. Οι επενδυτές
πρέπει να εξετάζουν πλήρως τους υποκείμενους κινδύνους.
Κίνδυνος παράτασης εξαγοράς: καθώς τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να εκδίδονται ως διαρκή μέσα, οι επενδυτές μπορεί
να μην είναι σε θέση να ανακτήσουν το αναμενόμενο κεφάλαιό τους κατά την ημερομηνία εξαγοράς ή οποιαδήποτε ημερομηνία.
Κίνδυνος ακύρωσης τοκομεριδίων: με ορισμένα είδη Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων, η πληρωμή των τοκομεριδίων είναι θέμα
διακριτικής ευχέρειας και μπορεί να ακυρωθεί από τον εκδότη ανά πάσα στιγμή και για αόριστο χρονικό διάστημα.
Κίνδυνος που προκύπτει από επενδύσεις σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης και τίτλους κινδύνου αθέτησης:
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Οι τίτλοι αναγκαστικής εκποίησης μπορούν να οριστούν ως χρεωστικοί τίτλοι που τελούν επισήμως υπό καθεστώς αναδιάρθρωσης ή αθέτησης
πληρωμής και των οποίων η αξιολόγηση (τουλάχιστον από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης) είναι χαμηλότερη από CCC-. Η
επένδυση σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον κινδύνους για ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτού του είδους
οι τίτλοι θεωρούνται κατά κύριο λόγο κερδοσκοπικοί σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη τους να καταβάλλει τους τόκους και το κεφάλαιο ή να
τηρήσει άλλους όρους των εγγράφων προσφοράς για οποιοδήποτε μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως δεν είναι εξασφαλισμένοι και ενδέχεται να
έπονται άλλων ανεξόφλητων τίτλων και πιστωτών του εκδότη ως προς την προτεραιότητα εξόφλησης. Ενώ τέτοιες εκδόσεις είναι πιθανόν να έχουν
ορισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και προστασίας, αυτά αντισταθμίζονται από σημαντικές αβεβαιότητες ή σημαντική έκθεση στον κίνδυνο
αντίξοων οικονομικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χάσει το σύνολο της επένδυσής του, μπορεί να
χρειαστεί να δεχτεί μετρητά ή τίτλους αξίας μικρότερης από την αρχική του επένδυση ή/και μπορεί να χρειαστεί να δεχτεί πληρωμή μετά από
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η ανάκτηση των τόκων και του αρχικού κεφαλαίου μπορεί να ενέχει επιπλέον κόστος για το αντίστοιχο Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αποδόσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν επαρκώς τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι μέτοχοι.
***
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 τις 29 Σεπτεμβρίου 2017, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς στην Εταιρεία
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντανακλώνται στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία Οκτώβριος 2017. 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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