Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ)
Με την παρούσα η εταιρία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (εφεξής «η Εταιρία») ενημερώνει τους μεριδιούχους και το
επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (κατά τη
συνεδρία της 21 Φεβρουαρίου 2020) η τροποποίηση των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 7 και παρ. 9
και του άρθρου 9 παρ. 2 του κανονισμού του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων “3K
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)” (εφεξής «ΟΕΕ»), καθώς και του
Πληροφοριακού του Μνημονίου.
Ο Κανονισμός του ΟΕΕ συνυπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την Eurobank Cyprus
Ltd.
Οι μεριδιούχοι του ΟΕΕ δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στον ΟΕΕ, να
αιτηθούν την εξαγορά / εξόφληση των μεριδίων τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τις
διατάξεις του Κανονισμού, όπως αυτός ίσχυε πριν από την έγκυρη τροποποίησή του, εντός
τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού του ΟΕΕ προς
τους μεριδιούχους.
Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 7 και παρ. 9 του Κανονισμού του
ΟΕΕ ως προς την ημερομηνία αποτίμησης, ώστε με ισχύ από 25.02.2020 η αποτίμηση να
διενεργείται κάθε εργάσιμη ημέρα, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού του ΟΕΕ
ως προς την προθεσμία των μεριδιούχων να εξαγοράσουν τα μερίδια του ΟΕΕ με βάση
τις διατάξεις του Κανονισμού, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, το οποίο (άρθρο 9
παρ. 2) διαμορφώθηκε ως εξής:
Άρθρο 9, παρ. 2:
«Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού,
όπως αυτός ίσχυε πριν από την έγκυρη τροποποίησή του, εντός δέκα (10) ημερών από τη
γνωστοποίηση σε αυτούς της έγκυρης τροποποίησης.»
Τόσο ο νέος Κανονισμός του ΟΕΕ όσο και το νέο Πληροφοριακό του Μνημόνιο (Information
Memorandum), καθώς και το επικαιροποιημένο Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών του ΟΕΕ
(KIID), βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.3kip.gr και είναι διαθέσιμα
δωρεάν στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ.
Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-7419890
ή στο info@3kip.gr
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