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Το παρόν Ενημερωτικό ∆ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται

έγκυρο και πρέπει να διαβάζεται αποκλειστικά σε συνδυασμό

και στο πλαίσιο των κάτωθι:

Παράρτημα Α του Ενημερωτικού ∆ελτίου
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με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2010
–

Παράρτημα Γ του Ενημερωτικού ∆ελτίου

με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2010–



Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την ευθύνη για τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Εξ όσων γνωρίζουν
και πιστεύουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα οποία έχουν
λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάτι
τέτοιο ισχύει), οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο
συνάδουν με τα δεδομένα και δεν έχει παραληφθεί οτιδήποτε είναι
πιθανό να επηρεάσει τη σημασία των εν λόγω πληροφοριών. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο αποδέχεται την ανάλογη ευθύνη.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2010.
Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, πρέπει να συμβουλευτείτε τον χρηματιστή,
τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζάς σας, τον δικη-
γόρο, τον φοροτεχνικό, τον ελεγκτή σας ή κάποιον άλλο χρηματο-
οικονομικό σύμβουλο. Τυχόν Παραρτήματα και τυχόν μεταγενέστερες
προσθήκες του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελούν τμήμα του Ενημε-
ρωτικού Δελτίου και πρέπει να διαβάζονται αναλόγως.

Η Eταιρεία είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το 1ο μέρος του Νόμου του
Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 (ο «Νόμος»). Η εγγραφή
αυτή δεν απαιτεί την έγκριση ή μη της Επιτροπής Εποπτείας του Χρη-
ματοοικονομικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur
Financier – CSSF) αναφορικά με την επάρκεια ή την ακρίβεια είτε των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είτε των
στοιχείων ενεργητικού ή των χαρτοφυλακίων που διατηρούνται από
τα Υποκεφάλαια. Τυχόν δηλώσεις που αντίκεινται στο Νόμο δεν είναι
εγκεκριμένες και απαγορεύονται. Η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις
ως ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο της Οδηγίας περί ΟΣΕΚΑ και το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει συστήσει την εγγραφή προς πώληση είτε των Μερι-
δίων είτε της ίδιας της Εταιρείας σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία περί ΟΣΕΚΑ. Τα Μερίδια
δύνανται επίσης να είναι εγγεγραμμένα προς πώληση σε άλλες χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αξία των Μεριδίων και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά ενδέ-
χεται να παρουσιάσει αύξηση ή μείωση και οι επενδυτές ενδέχεται να
μην ανακτήσουν το ποσό της αρχικής επένδυσης. Προτού επενδύσουν
σε ένα Υποκεφάλαιο, συνιστάται στους επενδυτές να λάβουν υπ’ όψιν
τους κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων
(βλέπε «Γενικοί Παράγοντες Κινδύνου» και το προφίλ κινδύνου του
αντίστοιχου Υποκεφαλαίου). Οι επενδυτές πρέπει να ενημερώνονται
σχετικά με τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τυχόν συναλλαγμα-
τικούς περιορισμούς ή τυχόν φορολογικές επιπλοκές στη χώρα υπη-
κοότητας, διαμονής ή κατοικίας τους πριν από την αγορά, μετατροπή
ή εξαγορά Μεριδίων.

Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας, το Καταστατικό, το
Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς
και οι τιμές έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής διατίθενται δωρεάν στην
έδρα της Εταιρείας ή από την Εταιρεία Διαχείρισης, τους Διανομείς
και τους Πράκτορες Πληροφοριών.

Κανένα άτομο εκτός από όσους αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
ή στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν δεν είναι εξουσιο-
δοτημένο να παρέχει πληροφορίες για την Εταιρεία και, εάν δοθούν,
δεν θα πρέπει να βασίζεταιστις εν λόγω δηλώσεις ωσάν να είναι εγκε-
κριμένες από την Εταιρεία.

Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για την
εγγραφή Μεριδίων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η προσφο-
ρά ή η πρόσκληση δεν είναι νόμιμη ή στην οποία το άτομο που πραγ-
ματοποιεί την εν λόγω προσφορά ή πρόσκληση δεν έχει τα απαραί-
τητα προσόντα ή στην οποία το άτομο που λαμβάνει την πρόσκληση
δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την εν λόγω αγορά.

Η Εταιρεία έχει συσταθεί ως γενικό αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσεων
(umbrella fund) με αρκετά Υποκεφάλαια, σύμφωνα με το Άρθρο 133
του Νόμου. Για κάθε Υποκεφάλαιο διατηρείται χωριστό χαρτοφυλάκιο
στοιχείων ενεργητικού, η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται έτσι
ώστε να συνάδει με τον συγκεκριμένο επενδυτικό στόχο. Οι επενδυτές
μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν σε ένα Υποκεφάλαιο που αντι-
στοιχεί στην επιθυμητή επενδυτική τους πολιτική, το βαθμό ανοχής
στον κίνδυνο και τις απαιτήσεις τους σχετικά με τη διαφοροποίηση
της επένδυσης.

Τα Μερίδια που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου αναφέρονται σε κάθε Υποκεφάλαιο και σε κάθε
Κατηγορία Μεριδίων κάθε Υποκεφαλαίου. Τα Μερίδια εκδίδονται,
εξαγοράζονται και μετατρέπονται σε τιμή που έχει υπολογιστεί βάσει
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τυχόν σχετικές προμήθειες και αμοιβές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να εκδώσει πρό-
σθετες Κατηγορίες Μεριδίων για κάποιο Υποκεφάλαιο ή να θέσει σε
κυκλοφορία επιπρόσθετα Υποκεφάλαια με παρόμοιους ή διαφορετι-
κούς επενδυτικούς στόχους σε σχέση με τους στόχους των υφιστάμε-
νων Υποκεφαλαίων. Κατά την έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων,
το Ενημερωτικό Δελτίο συμπληρώνεται αναλόγως.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δύναται να μεταφραστεί σε άλλες
γλώσσες. Εάν υπάρχουν ανακολουθίες ή αμφισημίες στην ερμηνεία
του μεταφρασμένου κειμένου, η πρωτότυπη αγγλική έκδοση είναι
δεσμευτική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία.

Επενδυτικοί περιορισµοί που ισχύουν
για τα πρόσωπα Η.Π.Α.
Η Εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη ούτε πρόκειται να εγγραφεί σύμ-
φωνα με το Νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολι-
τειών του 1940, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Εταιρειών Επεν-
δύσεων»). Τα Μερίδια της Εταιρείας δεν είναι εγγεγραμμένα ούτε πρό-
κειται να εγγραφούν σύμφωνα με το Νόμο περί Τίτλων των Ηνωμένων
Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Τίτλων») ή
σύμφωνα με τους νόμους περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ τα εν λόγω Μερίδια δύνανται
να διατεθούν, να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν με διαφορετικό τρόπο
μόνο βάσει του Νόμου του 1933 και των νόμων των εν λόγω πολιτειών
ή άλλων νόμων περί τίτλων. Τα Μερίδια της Εταιρείας δεν δύνανται
να διατεθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ή
για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου Η.Π.Α., όπως ορίζεται στον
Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση αγοράς μεριδίων ενδέχεται να χρειαστεί να
δηλώσουν ότι δεν είναι Πρόσωπα Η.Π.Α. και ότι δεν αγοράζουν Μερί-
δια για λογαριασμό προσώπων Η.Π.Α. ούτε αγοράζουν Μερίδια με
σκοπό να τα πωλήσουν σε Πρόσωπα Η.Π.Α. Το Άρθρο 10 του Κατα-
στατικού παραθέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρεία δύναται
να προβεί σε υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων «απαγορευμένων προ-
σώπων», στα οποία συγκαταλέγονται τα Πρόσωπα Η.Π.Α.

Σηµαντικές σηµειώσεις



Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αντιπρόσωπος του Allianz Global Investors Fund για τnv Ελλάδα είναι
n Allianz Λ.Ε.Δ.Α.Κ., Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα.

∆ιάθεση µεριδίων
Για την διάθεση μεριδίων απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης απόκτησης
μεριδίων προς την Α.Ε. Διαχείρισης. Την αίτηση απόκτησης μεριδίων
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρωματικά έντυπα
παραλαμβάνει η Allianz Λ.Ε.Δ.Α.Κ. και τα προωθεί στην Εταιρεία
Διαχείρισης. Ταυτόχρονα απαιτείται κατάθεση του προς επένδυση
ποσού στον αντίστοιχο λογαριασμό στην πληρώτρια τράπεζα (EFG
Eurobank Εργασίας) και παραλαβή από τον επενδυτή του Κανονισμού
του αμοιβαίου κεφαλαίου και των λοιπών ενημερωτικών εντύπων που
προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής των αμοι-
βαίων κεφαλαίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητας του/των μεριδιούχου/χων
του αμοιβαίου κεφαλαίου και αναγραφή του/των Α.Φ.Μ του/των
μεριδιούχου/χων στην αίτηση απόκτησης μεριδίων.

Εξαγορά µεριδίων
Για την εξαγορά των μεριδίων απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης
εξαγοράς προς την Α.Ε. Διαχείρισης, την οποία παραλαμβάνει και
προωθεί η αντιπρόσωπος.

Η καταβολή στον μεριδιούχο του ποσού της εξαγοράς
πραγματοποιείται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με
τους όρους του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πληρώτρια τράπεζα για την Ελλάδα
Η πληρώτρια τράπεζα για την Ελλάδα είναι η τράπεζα E.F.G.
Eurobank Εργασίας Α.Ε., Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Κτίριο Α',
14234 Ν. Ιωνία.

Ενηµέρωση επενδυτικού κοινού
Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς δημοσιεύονται καθημερινά στον
ελληνικό τύπο. Επίσης, το πλήρες ενημερωτικό δελτίο και το
απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι
εξαμηνιαίες και οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις βρίσκονται στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.allianz-globalinvestors.lu και στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.allianz.gr στην ελληνική γλώσσα. Οι
τιμές διάθεσης και εξαγοράς δημοσιεύονται επίσης στα πληροφοριακά
συστήματα Reuters και Bloomberg.

Φορολογικό καθεστώς
Τα εισοδήματα και η υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αλλοδαπών
αμοιβαίων κεφαλαίων που προέρχονται από κράτος-μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο
9 του Ν.3091/ 2002 «Βελτιώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου,
ΦΠΑ-Επενδύσεις κλπ» (ΦΕΚ Α' 330) «τα κέρδη των αμοιβαίων κεφα-
λαίων καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι κατά
την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης
απαλλάσσονται πάσης φορολογίας επιφυλασσομένων των διατάξεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991. Η απαλλαγή αυτή
ισχύει και για αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σηµεία εξυπηρέτησης
Στα κεντρικά γραφεία της Αντιπροσώπου Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα, τηλ. 210 37 17 700,
fax 210 37 17 701 και στο Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz,
Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα, τηλ. 210 69 99 903,
fax 210 69 96 454.

Πληροφοριακό σηµείωµα για τη διάθεση
των µεριδίων στην Ελλάδα





Allianz Global Investors Fund

Ορισµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Μέρος 1: Στοιχεία Εταιρείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Η Εταιρεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία . . . . . . . . . . . 5

2. Ειδικές πληροφορίες για την Εταιρεία . . . . . . . . . . . . 5

3. Συνελεύσεις των Μεριδιούχων και
Εκθέσεις προς Μεριδιούχους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. ∆ιάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας . . . . . . . . . . . 6

5. Ρευστοποίηση και συγχώνευση Υποκεφαλαίων /
Κατηγοριών Μεριδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

∆ιοίκηση της Εταιρείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Εταιρεία ∆ιαχείρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. Εταιρεία ∆ιαχείρισης και κεντρική διοίκηση . . . . . . . . 8

4. Εποπτική Αρχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Θεµατοφύλακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6. Εξωτερική ανάθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. ∆ιανοµείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. ∆ιαχειριστές Επενδύσεων και
Σύµβουλοι Επενδύσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9. Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών . . . . . . . . . 10

Τα Μερίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Εγγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Εξουσιοδότηση ακύρωσης αίτησης εγγραφής
σε περίπτωση αθέτησης διακανονισµού . . . . . . . . . . 12

3. Εξαγορές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. Υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5. Μετατροπές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6. Εξισορρόπηση εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Υπολογισµός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
ανά Μερίδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8. Προσωρινή αναστολή του υπολογισµού της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και παρεπόµενη
αναστολή συναλλαγών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9. Καθορισµός των Τιµών Εγγραφής,
Εξαγοράς και Μετατροπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

10. Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. Εισαγωγή σε χρηµατιστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Αµοιβές και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία,
τα Υποκεφάλαια και τις Κατηγορίες Μεριδίων
(προµήθειες και δαπάνες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1. Αµοιβή διαχείρισης και πράκτορα
κεντρικής διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Προµήθειες απόδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Προµήθεια για συναλλαγή τίτλων . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. Αµοιβή διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5. Πρόσθετα έξοδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6. Έξοδα σύστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7. Προµήθειες διανοµής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8. Προµήθειες χρηµατιστών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9. Συµφωνίες επιµερισµού προµηθειών . . . . . . . . . . . . 21

10. Προµήθειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

11. Αποζηµίωση Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και ανώτατων στελεχών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. ∆είκτης Συνολικών Εξόδων (Total Expense Ratio) . 21

Χρήση τεχνικών και µέσων και
σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Φορολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Παράρτηµα 1: Επενδυτικές δυνατότητες
και περιορισµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Παράρτηµα 2: Χρήση τεχνικών και µέσων/
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Παράρτηµα 3: Κατηγορίες Μεριδίων . . . . . . . . . . . . . . . 31

Παράρτηµα 4: Κατάσταση αµοιβών και εξόδων
που ισχύουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Παράρτηµα 5: Άλλα επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια
που διαχειρίζεται η Εταιρεία ∆ιαχείρισης . . . . . . . . . . . . 41

Παράρτηµα 6: Χρηµατιστήρια στα οποία δύνανται
να διακινούνται Μερίδια των Υποκεφαλαίων
χωρίς την έγκριση της Εταιρείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Μέρος 2: Γενικοί παράγοντες κινδύνου . . . . . . . . . . . . . 43

Μέρος 3: Υποκεφάλαια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Μέρος 4: Σηµαντικές πληροφορίες για τους επενδυτές 189

Ευρετήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Σύνοψη περιεχοµένων



Allianz Global Investors Fund

2

Αναδυόµενη(ες) Αγορά(ές):
Αναδυόμενη Αγορά είναι μια χώρα που δεν έχει ταξινομηθεί από την
Παγκόσμια Τράπεζα στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εθνικό εισόδημα.

Αναπτυξιακές Μετοχές:
Στις Αναπτυξιακές Μετοχές θα περιλαμβάνονται οι Μετοχές που ο
Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι έχουν προοπτικές ανάπτυξης
και οι οποίες δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς με βάση τις τρέχουσες
τιμές τους.

Ανεξάρτητος Ελεγκτής:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1014 Luxembourg

Ανεπτυγµένη(ες) Χώρα(ες):
Ως Ανεπτυγμένη Χώρα ορίζεται η χώρα που έχει ταξινομηθεί από την
Παγκόσμια Τράπεζα στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εθνικό εισόδημα.

Αντιπρόσωπος:
Κάθε αντιπρόσωπος που διορίζεται από την Εταιρεία.

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο:
Το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται σύμφωνα με το Νόμο.

Αποθετήριο Τίτλων:
Τα συστήματα Clearstream, Euroclear, National Securities Clearing
Corporation (NSCC) και άλλα συστήματα διακανονισμού μέσω των
οποίων εκδίδονται Μερίδια. Τα Μερίδια που φυλάσσονται στα απο-
θετήρια τίτλων κατοχυρώνονται με συνολικά πιστοποιητικά (global
certificates). Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι τα
Clearstream και Euroclear εκδίδουν μόνον ολόκληρα Μερίδια.

∆ιανοµείς:
Κάθε Διανομέας που διορίζεται από την Εταιρεία.

∆ιάρκεια:
Διάρκεια είναι η μέση σταθμισμένη υπολειπόμενη λήξη που αντιστοιχεί
στην αξία των διαθεσίμων.

∆ιαχειριστής Επενδύσεων:
Κάθε ένας από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που έχει οριστεί από
την Εταιρεία και αναφέρεται στο Ευρετήριο που βρίσκεται στο τέλος
αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου.

∆ιοικητικό Συµβούλιο:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναγράφονται στην ενό-
τητα «Διοίκηση της Εταιρείας».

Ελεγχόµενη Αγορά:
Κάθε Ελεγχόμενη Αγορά σε οποιαδήποτε χώρα η οποία, σύμφωνα με
το άρθρο 41(1) του Νόμου, λειτουργεί σε τακτική βάση, είναι αναγνω-
ρισμένη και ανοικτή για το κοινό.

Ενηµερωτικό ∆ελτίο:
Η τρέχουσα έκδοση του πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία
1 Ιανουαρίου 2010, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων
και των συμπληρωμάτων αυτού.

Έντοκος(οι) Τίτλος(οι):
Ως Έντοκος Τίτλος ορίζεται οποιοσδήποτε τίτλος φέρει τόκο, συμπε-
ριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των ομολόγων χωρίς
τοκομερίδια, πιο συγκεκριμένα των κρατικών ομολόγων, ενυπόθηκων
ομολόγων και παρόμοιων ξένων τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία
ενεργητικού που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομο-
λόγων δημοσίου, γραμματίων κυμαινόμενου επιτοκίου, μετατρέψιμων
ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, εταιρικών ομολόγων,
τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη και τίτλων εξασφαλισμένων με
στοιχεία ενεργητικού, καθώς και άλλων διασφαλιζόμενων ομολόγων.

Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης:
Οι Επενδύσεις Yψηλής Απόδοσης είναι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργη-
τικού, τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό

αξιολόγησης στην κατηγορία επενδυτικού βαθμού (η επονομαζόμενη
«αξιολόγηση μη επενδυτικού βαθμού») ή δεν έχουν ταξινομηθεί καθό-
λου, ωστόσο, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, εάν έπρεπε
να αξιολογηθούν, θα αξιολογούνταν ως μη επενδυτικού βαθμού.

Εποπτική Αρχή:
Η Επιτροπή του Λουξεμβούργου για την Εποπτεία του Χρηματοοικο-
νομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Εργάσιµη Ηµέρα:
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου πραγματοποιούν συναλλαγές.

Εταιρεία:
Η Allianz Global Investors Fund συμπεριλαμβανομένων όλων των
υφιστάμενων και των μελλοντικών Υποκεφαλαίων.

Εταιρεία ∆ιαχείρισης:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Ηµέρα Αποτίµησης:
Η Ημέρα Αποτίμησης είναι κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.

Ηνωµένες Πολιτείες:
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (συμπεριλαμβανομένων των πολιτειών
της χώρας και της Περιφέρειας της Κολούμπια), καθώς και τα εδάφη,
οι κτήσεις και άλλες περιοχές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της εν
λόγω χώρας.

Θεµατοφύλακας:
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης:
Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού/Κ.Α.Ε.:
Η αξία ενεργητικού που καθορίζεται σύμφωνα με την ενότητα «Υπο-
λογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο».

Καταστατική έδρα της Εταιρείας:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Καταστατικό:
Το Καταστατικό της Εταιρείας με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1999,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε κατά καιρούς.

Κατηγορία Μεριδίων:
Μια κατηγορία μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου, η οποία ενδέχεται να
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες κατηγορίες μερι-
δίων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των
αμοιβών, των δομών προμηθειών, της χρήσης των εσόδων, των εξου-
σιοδοτημένων επενδυτών, του ελάχιστου ποσού επένδυσης, του Νομί-
σματος Αναφοράς, της αντιστάθμισης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου,
της αντιστάθμισης έναντι της διάρκειας, καθώς και των διαδικασιών
εγγραφής και εξαγοράς).

Μερίδια ∆ιανοµής:
Τα Μερίδια Διανομής είναι μερίδια τα οποία γενικά πραγματοποιούν
διανομές από καθαρά έσοδα ή, εάν ισχύει, από έσοδα που προέρχονται
από διαθέσεις ή άλλα στοιχεία.

Μερίδια Σώρευσης:
Τα έσοδα που προκύπτουν από τα Μερίδια Σώρευσης συνήθως δεν
καταβάλλονται στους Μεριδιούχους. Αντ’ αυτού, τα έσοδα παραμένουν
στο Υποκεφάλαιο ή στην αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων και υπολο-
γίζονται στην αξία των Μεριδίων Σώρευσης.

Μερίδιο:
Ένα μερίδιο που εκδίδεται από την Εταιρεία αναφορικά με μια Κατη-
γορία Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου.

Ορισµοί
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Μεριδιούχος:
Ο κάτοχος Μεριδίων της Εταιρείας.

Μετοχές Αξίας:
Οι Μετοχές Αξίας θα περιλαμβάνουν μετοχές οι οποίες, κατά τη γνώμη
του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι υποτιμημένες.

Μετοχή/Μετοχές:
Με τον όρο μετοχή/μετοχές θα νοούνται όλες οι μετοχές και οι παρεμ-
φερείς τίτλοι, όπως αναφέρονται και όπως ισχύουν στο πλαίσιο της
σχετικής επενδυτικής πολιτικής του εκάστοτε Υποκεφαλαίου.

Νόµισµα Αναφοράς:
Το νόμισμα στο οποίο υπολογίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά
Μερίδιο μιας Κατηγορίας Μεριδίων.

Νόµισµα Βάσης:
Το νόμισμα του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.

Νόµισµα Εκθέσεων:
Το νόμισμα βάσει του οποίου συντάσσονται οι εκθέσεις της Εταιρείας.

Νόµος:
Ο Νόμος του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους οργα-
νισμούς συλλογικών επενδύσεων, ως τροποποιείται κατά καιρούς.

Οδηγία ΟΣΕΚΑ:
Η Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
όπως τροποποιείται κατά καιρούς.

ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ:
Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή
άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), όπως ορίζονται βάσει
του Νόμου.

Πράκτορας Κεντρικής ∆ιοίκησης:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Προµήθεια Μετατροπής:
Η προμήθεια που χρεώνεται κατά την μετατροπή Μεριδίων ενός Υπο-
κεφαλαίων σύμφωνα με το Παράρτημα 4.

Πράκτορας Πληροφοριών:
Κάθε Πράκτορας Πληροφοριών που διορίζεται από την Εταιρεία.

Πράκτορας Πληρωµών και Πληροφοριών:
Κάθε Πράκτορας Πληροφοριών και Πληροφοριών που διορίζεται από
την Εταιρεία.

Προµήθεια Πώλησης:
Η προμήθεια που αναφέρεται στο Παράρτημα 4, η οποία χρεώνεται
κατά την εγγραφή για Μερίδια ενός Υποκεφαλαίου.

Πρόσωπα Η.Π.Α.:
Ο όρος «Πρόσωπο Η.Π.Α.» (όπως ορίζεται στον Κανόνα 902 του Κανο-
νισμού S δυνάμει του Νόμου περί Τίτλων) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
(1) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, (2) επιχείρηση ή συνεργασία που είναι οργανωμένη ή έχει συ-
σταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α. ή οποιασδήποτε πολι-
τείας αυτών (3) κοινοπραξία: (α) της οποίας οποιοσδήποτε διαχειριστής
είναι Πρόσωπο Η.Π.Α., εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής είναι επαγ-
γελματίας θεματοφύλακας και υπάρχει συνθεματοφύλακας ο οποίος
διαθέτει την αποκλειστική ή την από κοινού ευχέρεια λήψης επενδυτικών
αποφάσεων αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού του καταπιστεύ-
ματος και κανένας δικαιούχος του καταπιστεύματος (και κανένας κληρο-
δότης εάν το καταπίστευμα είναι ανακλητό) δεν είναι πρόσωπο Η.Π.Α.
ή (β) το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα άσκησης πρωτεύουσας δικαιο-
δοσίας επί του καταπιστεύματος και ένας ή περισσότεροι θεματοφύ-
λακες των Η.Π.Α. είναι εξουσιοδοτημένοι να ελέγχουν όλες τις ουσια-
στικές αποφάσεις σχετικά με το καταπίστευμα και (4) κληροδότημα
(α) το οποίο υπόκειται στη φορολογία των Η.Π.Α. αναφορικά με το
παγκόσμιο εισόδημα που απορρέει γι’ αυτό από κάθε πηγή ή (β) για
το οποίο είναι εκτελεστής ή διαχειριστής οποιοδήποτε πρόσωπο Η.Π.Α.,
εκτός εάν ο εκτελεστής ή ο διαχειριστής του κληροδοτήματος που δεν
είναι πρόσωπο Η.Π.Α. διαθέτει την αποκλειστική ή την από κοινού
ευχέρεια λήψης επενδυτικών αποφάσεων αναφορικά με τα στοιχεία
ενεργητικού του κληροδοτήματος και το κληροδότημα διέπεται από
ξένη νομοθεσία.

Με τον όρο «Πρόσωπα Η.Π.Α.» νοείται οποιαδήποτε οντότητα της
οποίας η οργάνωση αφορά πρωτίστως παθητικές επενδύσεις (όπως
commodity pool, εταιρεία επενδύσεων και άλλη παρεμφερή οντότητα)
που συστάθηκε: (α) με στόχο την απλοποίηση των επενδύσεων προ-
σώπου Η.Π.Α. σε commodity pool, των οποίων ο φορέας επενδύσεων
εξαιρείται από ορισμένες απαιτήσεις του Μέρους 4 των κανονισμών
της Επιτροπής Προθεσμιακών Συναλλαγών Εμπορευμάτων των Ηνω-
μένων Πολιτειών (United States Commodity Futures Trading Commis-
sion) δυνάμει του ότι οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν είναι Πρόσωπα
Η.Π.Α. ή (β) από Πρόσωπα Η.Π.Α. πρωτίστως για λόγους επένδυσης
σε τίτλους που δεν είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με το Νόμο περί
Τίτλων του 1933, εκτός εάν έχει συσταθεί από και ανήκει σε «διαπιστευ-
μένους επενδυτές» (όπως ορίζεται στον Κανόνα 501 (α) του Νόμου
περί Τίτλων του 1933) οι οποίοι δεν είναι φυσικά πρόσωπα, κληροδο-
τήματα ή καταπιστεύματα.

Τιµή Εγγραφής:
Η Τιμή Εγγραφής μεριδίου για Μερίδια μιας Κατηγορίας Μεριδίων
ενός Υποκεφαλαίου αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά
Μερίδιο της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων συν την Προμήθεια
Πώλησης, εάν ισχύει.

Τιµή Εξαγοράς:
Η τιμή εξαγοράς μεριδίου για Μερίδια μιας Κατηγορίας Μεριδίων
ενός Υποκεφαλαίου αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά
Μερίδιο της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων μείον την προμήθεια
εξαγοράς, εάν ισχύει.

Υπεύθυνος Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων:
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Υποκεφάλαιο:
Κάθε Υποκεφάλαιο της Εταιρείας.

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης:
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

CAD ή ∆ολάριο Καναδά:
Το CAD ή το Δολάριο Καναδά αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
του Καναδά.

CHF ή Φράγκο Ελβετίας:
Το CHF ή το Φράγκο Ελβετίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Ελβετίας.

CSSF:
Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (βλέπε «Επο-
πτική Αρχή»)

CZK ή Κορώνα Τσεχίας:
Το CZK ή η Κορώνα Τσεχίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

DKK ή Κορώνες ∆ανίας:
Το DKK ή η Κορώνα Δανίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Δανίας.

EUR ή Ευρώ:
Το EUR ή το Ευρώ αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

GBP ή Λίρα Αγγλίας:
Το GBP ή η Λίρα Αγγλίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
του Ηνωμένου Βασιλείου.

HUF ή Φιορίνι Ουγγαρίας:
Το HUF ή το Φιορίνι Ουγγαρίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Ουγγαρίας.

JPY ή Γεν Ιαπωνίας:
Το JPY ή το Γεν Ιαπωνίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Ιαπωνίας.

NOK ή Κορώνα Νορβηγίας:
Το ΝΟΚ ή η Κορώνα Νορβηγίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Νορβηγίας.
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PLN ή Ζλότι Πολωνίας:
Το PLN ή το Ζλότι Πολωνίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Πολωνίας.

SEK ή Κορώνα Σουηδίας:
Το SEK ή η Κορώνα Σουηδίας αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Σουηδίας.

SGD ή ∆ολάριο Σινγκαπούρης
Το SGD ή το Δολάριο Σινγκαπούρης αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
της Σινγκαπούρης.

SICAV:
Société d'Investissement à Capital Variable (εταιρεία επενδύσεων
μεταβλητού μετοχικού κεφαλαίου).

USD ή ∆ολάριο Η.Π.Α.:
Το USD ή το Δολάριο Η.Π.Α. αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με διάρθρωση τύπου ομπρέλας
και προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επένδυσης σε ευρύ φάσμα
Υποκεφαλαίων. Κάθε Υποκεφάλαιο έχει το δικό του συγκεκριμένο επεν-
δυτικό στόχο και ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού.

Η Εταιρεία είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό
μετοχικό κεφάλαιο, η οποία έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο ως SICAV
και υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου με
ημερομηνία 10 Αυγούστου 1915 αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες,
καθώς και στις διατάξεις του Νόμου. Η Εταιρεία ονομαζόταν αρχικά
DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND. Στις 9 Δεκεμβρίου 2002
μετονομάστηκε σε Allianz Dresdner Global Strategies Fund και στις
8 Δεκεμβρίου 2004 σε Allianz Global Investors Fund. Η καταστατική της
έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Το Καταστατικό δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα (η «Mémorial»)
στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στις 16 Σεπτεμβρίου 1999
και κατατέθηκε στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου μαζί με τη
Νομική Ειδοποίηση (Notice Légale) σχετικά με την έκδοση και εξαγορά
Μεριδίων. Όλες οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε
έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Mémorial. Τα εν λόγω έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών, διατίθενται προς
επιθεώρηση στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου. Μπορείτε να
προμηθευτείτε αντίγραφα κατόπιν αιτήσεως στην έδρα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διαθέτει πλήρως καταβεβλημένο ελάχιστο μετοχικό κεφά-
λαιο ύψους 1.250.000 Ευρώ. Τα πλήρως καταβεβλημένα Μερίδια είναι
διαθέσιμα προς εγγραφή και εξαγορά σε συνεχή βάση. Το Καταστα-
τικό παρέχει στους Μεριδιούχους το δικαίωμα να εξαγοράσουν τα
Μερίδιά τους ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το Καταστατικό και τα
έγγραφα πώλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θέτει σε κυκλοφορία νέα Υποκεφά-
λαια ή να δημιουργεί πρόσθετες Κατηγορίες Μεριδίων κατά την πλήρη
διακριτική του ευχέρεια. Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο
Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερωθούν αναλόγως.

Η Εταιρεία αποτελεί ενιαία νομική οντότητα. Κάθε Υποκεφάλαιο αντι-
μετωπίζεται ως χωριστή οντότητα σε ό,τι αφορά τους Μεριδιούχους.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2093 του Αστικού Κώδικα του Λουξεμ-
βούργου, τα στοιχεία ενεργητικού ενός συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου
καλύπτουν μόνο τα χρέη και τις υποχρεώσεις του εν λόγω Υποκεφα-
λαίου, ακόμη και αυτά που υφίστανται αναφορικά με τρίτους.

Το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται σε Ευρώ και αντιστοιχεί ανά πάσα
στιγμή στη συνολική ενοποιημένη αξία των Υποκεφαλαίων.

2. Ειδικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Κάθε Υποκεφάλαιο μπορεί να έχει πολλαπλές Κατηγορίες Μεριδίων,
οι οποίες μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (συμπερι-
λαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αμοιβών και των
δομών προμηθειών, της χρήσης των εσόδων, των εξουσιοδοτημένων
επενδυτών, του ελάχιστου ποσού επένδυσης, του Νομίσματος Αναφοράς,
της αντιστάθμισης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, της αντιστάθ-
μισης έναντι της διάρκειας, καθώς και των διαδικασιών εγγραφής και
εξαγοράς). Τα χαρακτηριστικά κάθε Κατηγορίας Μεριδίων παρατί-
θενται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου και
στα Παραρτήματα 3 και 4.

Τα Μερίδια εκδίδονται είτε σε εγγεγραμμένη μορφή είτε σε μορφή
πιστοποιητικών στον κομιστή και τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδί-
δονται σε συνολική μορφή ή σε μορφή πιστοποιητικών αναφορικά με
οποιοδήποτε Υποκεφάλαιο όπως υποδεικνύεται στο ενημερωτικό φύλλο
για το εν λόγω Υποκεφάλαιο.

Οι επενδυτές που ζητούν την εγγραφή ή την εξαγορά Μεριδίων σε εγγε-
γραμμένη μορφή, αποδέχονται ότι τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως
παρέχονται στον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων,
καθώς και τα αρχεία των συναλλαγών τους (αναφέρονται από κοινού
ως «Δεδομένα») ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξερ-
γασία από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων και,
εάν κριθεί απαραίτητο, να μεταβιβαστούν σε άλλες εταιρείες στο πλαί-
σιο του Ομίλου Allianz Global Investors Group, για λόγους διαχείρισης
και επεξεργασίας των σχέσεων με τον πελάτη ή για την παροχή των
υπηρεσιών που χρειάζεται ο επενδυτής. Οι Επενδυτές έχουν το δικαί-
ωμα να αποκτούν πρόσβαση και να διορθώνουν τυχόν λανθασμένα ή
ελλιπή Δεδομένα. Δεδομένης της φύσης των εγγεγραμμένων Μεριδίων,
η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την έκδοση Μερι-
δίων σε επενδυτές οι οποίοι δεν παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες
στον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων. Τα Δεδομένα
θα συλλέγονται, θα φυλάσσονται, θα αποθηκεύονται, θα υπόκεινται σε
επεξεργασία, θα χρησιμοποιούνται και θα μεταβιβάζονται, εφόσον χρειά-
ζεται, σε αυστηρή συμμόρφωση με το Νόμο του Λουξεμβούργου της
2ας Αυγούστου αναφορικά με την Προστασία Προσώπων σχετικά με
την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε.

Υπάρχει ένα ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επένδυσης για την αγορά
Μεριδίων σε αρκετές Κατηγορίες Μεριδίων, όπως ορίζεται στο Παράρ-
τημα 3 ή στα ενημερωτικά φύλλα. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει τη διακρι-
τική ευχέρεια να επιτρέπει χαμηλότερο ποσό επένδυσης σε μεμονωμένες
περιπτώσεις. Επιτρέπονται πρόσθετες επενδύσεις μικρότερων ποσών,
εφόσον το σύνολο της αξίας των Μεριδίων που ανήκουν στην ίδια
Κατηγορία Μεριδίων και τα οποία έχει ήδη στην κατοχή του ο επεν-
δυτής κατά τη χρονική περίοδο της πρόσθετης επένδυσης, συν το ποσό
της πρόσθετης επένδυσης (μετά την αφαίρεση τυχόν Προμήθειας
Πώλησης), αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κατώτατο ποσό επένδυσης
της συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων. Αυτός ο υπολογισμός αφορά
μόνο τις επενδύσεις που βρίσκονται υπό θεματοφυλακή στο ίδιο ίδρυμα
στο οποίο πρόκειται να γίνει η πρόσθετη επένδυση. Εάν ο επενδυτής
ενεργεί ως μεσολαβητής για τρίτους τελικούς δικαιούχους, τότε οι πρό-
σθετες επενδύσεις χαμηλότερων ποσών επιτρέπονται μόνον εφόσον οι
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω πληρούνται για κάθε έναν
από τους τρίτους τελικούς δικαιούχους, μεμονωμένα. Για το λόγο αυτό,
ενδέχεται να χρειαστεί γραπτή επιβεβαίωση πριν από την επένδυση.

Όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3, η εγγραφή σε ορισμένα Μερίδια
περιορίζεται αποκλειστικά σε νομικές οντότητες, ενώ δεν επιτρέπεται
η εγγραφή σε διαμεσολαβητές οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τρί-
των που είναι φυσικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να χρει-
αστεί γραπτή επιβεβαίωση πριν από την επένδυση.

Οι Μεριδιούχοι σε αρκετές Κατηγορίες Μεριδίων, όπως υποδεικνύεται
στο Παράρτημα 3, δεν υπόκεινται σε αμοιβή διαχείρισης, προμήθεια
πράκτορα κεντρικής διοίκησης ή προμήθεια απόδοσης σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Αντίθετα, οι Μεριδιούχοι επιβαρύνονται με αμοιβή
απευθείας από την Εταιρεία Διαχείρισης. Τα εν λόγω Μερίδια μπορούν
να εκδοθούν μόνο κατόπιν έγκρισης από την Εταιρεία Διαχείρισης και
υπόκεινται σε μεμονωμένη συμφωνία μεταξύ του Μεριδιούχου και της
Εταιρείας Διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει την πλήρη διακρι-
τική ευχέρεια για την έκδοση ή μη των εν λόγω Μεριδίων, καθώς και
για τη συμφωνία και τη διαπραγμάτευση τυχόν μεμονωμένων όρων.

Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει Μερίδια μιας Κατηγορίας Μεριδίων με
Νόμισμα Αναφοράς διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης του Υποκε-
φαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να επιδιώξει να αντισταθμίσει σε μεγάλο
βαθμό την εν λόγω έκθεση έναντι του Νομίσματος Αναφοράς σχετικά
με ορισμένες μόνο Κατηγορίες Μεριδίων και όχι για όλες. Όλα τα κέρδη,
οι ζημίες και τα έξοδα που σχετίζονται με μια συναλλαγή αντιστάθμι-
σης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία έχει πραγματοποιηθεί
αναφορικά με μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων, θα κατανέ-
μεται αποκλειστικά και μόνο στην αντίστοιχη Κατηγορία ή Κατηγο-
ρίες Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προσπάθειες αντι-

Μέρος 1: Στοιχεία Εταιρείας – Η Εταιρεία
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στάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου θα είναι επιτυχημένες ή ότι
οποιαδήποτε στρατηγική αντιστάθμισης θα εξαλείψει πλήρως το συναλ-
λαγματικό κίνδυνο. Το συγκεκριμένο Νόμισμα Αναφοράς μιας Κατη-
γορίας Μεριδίων αναγράφεται μέσα σε παρένθεση μετά τον τύπο της
κατηγορίας μεριδίων [π.χ. για την κατηγορία μεριδίων τύπου Α και
Νόμισμα Αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α.: A (USD)]. Εάν μια Κατηγορία
Μεριδίων επιζητά αντιστάθμιση έναντι του Νομίσματος Αναφοράς,
θα υπάρχει ένα «Η» μπροστά από το Νόμισμα Αναφοράς [π.χ. για την
κατηγορία μεριδίων τύπου Α και Νόμισμα Αναφοράς το δολάριο Η.Π.Α.
με αντιστάθμιση έναντι του Νομίσματος Αναφοράς: A (H-USD)].

Η Εταιρεία δύναται επίσης να επιδιώξει τη μεγάλου βαθμού αντιστάθ-
μιση έναντι της προκαθορισμένης διάρκειας σχετικά με ορισμένες μόνο
Κατηγορίες Μεριδίων και όχι για όλες. Και πάλι, όλα τα κέρδη, οι
ζημίες και τα έξοδα που συνδέονται με την εν λόγω συναλλαγή αντι-
στάθμισης θα κατανέμονται αποκλειστικά και μόνο στην αντίστοιχη
Κατηγορία ή Κατηγορίες Μεριδίων. Εάν μια Κατηγορία Μεριδίων
επιζητά αντιστάθμιση έναντι προκαθορισμένης διάρκειας, θα τοποθε-
τείται ένα «D» μπροστά από τη στοχευόμενη διάρκεια της μεμονωμένης
Κατηγορίας Μεριδίων και την ονομασία του Νομίσματος Αναφοράς
[π.χ. για την κατηγορία μεριδίων τύπου Α, με Νόμισμα Αναφοράς το
δολάριο Η.Π.Α. και στοχευόμενη διάρκεια 2 ετών: A (D 2-USD)].

Όλα τα Μερίδια συμμετέχουν ισότιμα στα έσοδα και στο προϊόν ρευστο-
ποίησης της Κατηγορίας Μεριδίων στην οποία ανήκουν. Ωστόσο,
ανατρέξτε στο Παράρτημα 3 για λεπτομέρειες σχετικά με τις Κατηγο-
ρίες Μεριδίων διανομής και σώρευσης.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μερι-
δίων διαιρώντας την αξία των στοιχείων ενεργητικού που είναι απο-
δοτέα στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων, με τον αριθμό των Μεριδίων
που βρίσκονται σε κυκλοφορία την Ημέρα Αποτίμησης. Όταν πραγ-
ματοποιούνται διανομές, η αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού
που είναι αποδοτέα στα Μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων διανομής
μειώνεται κατά το ποσό των εν λόγω διανομών.

Εάν ένα Υποκεφάλαιο εκδώσει Μερίδια μιας Κατηγορίας Μεριδίων,
η αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που είναι αποδοτέα στη
συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων του εν λόγω Υποκεφαλαίου αυξά-
νεται κατά τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από την έκδοση, μείον
τις τυχόν Προμήθειες Πωλήσεων. Εάν ένα Υποκεφάλαιο εξαγοράσει
Μερίδια, η αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αντιστοι-
χούν στη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων του εν λόγω Υποκεφα-
λαίου μειώνεται κατά την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μεριδίων
που εξαγοράστηκαν.

Όλα τα Μερίδια πρέπει να είναι πλήρως καταβεβλημένα. Κάθε Μερίδιο
της Εταιρείας δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στον Μεριδιούχο σε όλες τις
γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων. Ωστόσο, η άσκηση των δικαιω-
μάτων ψήφου σε σχέση με τα Μερίδια που διατηρούνται από άτομα
που υπόκεινται σε περιορισμούς ενδέχεται να μη γίνει αποδεκτή από
την Εταιρεία σε γενικές συνελεύσεις των Μεριδιούχων, αναφορικά με
τα εν λόγω Μερίδια (Άρθρο 10 του Καταστατικού). Τα Μερίδια δεν
έχουν ονομαστική αξία ούτε παρέχουν προνομιακά δικαιώματα.

Τα Κλασματικά Μερίδια εκδίδονται σε τεμάχια ενός χιλιοστού του
Μεριδίου, ενώ τα μικρότερα κλασματικά μερίδια στρογγυλοποιούνται.
Τα Κλασματικά Μερίδια δεν παρέχουν δικαιώματα ψήφου, ο Μερι-
διούχος όμως έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει αναλογικά στη δια-
νομή των καθαρών εσόδων και του προϊόντος ρευστοποίησης του
αντίστοιχου Υποκεφαλαίου ή της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων.

3. Συνελεύσεις των Μεριδιούχων και
Εκθέσεις προς τους Μεριδιούχους

Οι συνελεύσεις των Μεριδιούχων συγκαλούνται σύμφωνα με το Κατα-
στατικό και τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού, το αναθεωρημένο
Καταστατικό υποβάλλεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Λουξεμ-
βούργου και δημοσιεύονται στη Mémorial.

Το οικονομικό έτος της Εταιρείας ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και λήγει
στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία δημο-
σιεύει κάθε χρόνο μια λεπτομερή, ελεγμένη έκθεση σχετικά με τις επι-
χειρηματικές της δραστηριότητες και τη διαχείριση των στοιχείων
ενεργητικού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια συγκε-
ντρωτική χρηματοοικονομική έκθεση για όλα τα Υποκεφάλαια, μια
αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων ενεργητικού για κάθε Υποκεφά-
λαιο και την έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή. Η Εταιρεία δημοσιεύει
επίσης μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις την 31η Μαρτίου κάθε έτους,
οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν περιγραφή του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου κάθε Υποκεφαλαίου και τον αριθμό των Μεριδίων που
εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν από την τελευταία δημοσίευση.

Οι εκθέσεις αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους Μεριδιούχους
κατόπιν αιτήματος εντός τεσσάρων (4) μηνών (για τις ετήσιες εκθέσεις)
και δύο (2) μηνών (για τις εξαμηνιαίες εκθέσεις) μετά την ημερομηνία
της έκθεσης. Από την εν λόγω ημερομηνία και μετά, επιπλέον αντί-
γραφα διατίθενται δωρεάν από την καταστατική έδρα της Εταιρείας,
τους Διανομείς ή τους Πράκτορες Πληρωμών και Πληροφοριών.

Η ετήσια γενική συνέλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομο-
θεσία του Λουξεμβούργου στην καταστατική έδρα της Εταιρείας στο
Λουξεμβούργο, την τρίτη Παρασκευή του Ιανουαρίου στις 11 π.μ. Εάν
η εν λόγω ημέρα είναι νόμιμη ή τραπεζική αργία στο Λουξεμβούργο, η
ετήσια γενική συνέλευση λαμβάνει χώρα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Μεριδιούχοι ενός Υπο-
κεφαλαίου ή μιας Κατηγορίας Μεριδίων δύνανται ανά πάσα στιγμή να
συγκαλέσουν γενική συνέλευση για το εν λόγω Υποκεφάλαιο ή Κατη-
γορία Μεριδίων, κατά την οποία μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που
αφορούν μόνο το εν λόγω Υποκεφάλαιο ή την Κατηγορία Μεριδίων.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται
σε Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων παρουσιά-
ζονται στο Βασικό Νόμισμα των Υποκεφαλαίων.

4. ∆ιάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας
Η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να διαλυθεί βάσει απόφασης
της γενικής συνέλευσης των Μεριδιούχων, σύμφωνα με την απαιτού-
μενη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στις τροποποιήσεις
του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διάλυση της Εταιρείας σε
μια γενική συνέλευση (για την οποία δεν απαιτείται απαρτία), εάν το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας υποχωρήσει κάτω από τα δύο τρίτα
του ελάχιστου κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, και ξανά
εάν υποχωρήσει κάτω από το ένα τέταρτο του ελάχιστου κεφαλαίου
της. Σε περίπτωση που υποχωρήσει κάτω από τα δύο τρίτα, ενδέχεται
η απόφαση να ψηφιστεί μέσω απλής πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που
το μετοχικό κεφάλαιο υποχωρήσει κάτω από το ένα τέταρτο, η από-
φαση για τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί να ψηφιστεί από τους Μερι-
διούχους που κατέχουν το ένα τέταρτο των ψήφων των μεριδίων που
αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση.

Οποιαδήποτε συνέλευση τέτοιου είδους πρέπει να συγκαλείται και
να λαμβάνει χώρα εντός σαράντα ημερών από τη διαπίστωση ότι το
καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας έχει υποχωρήσει κάτω από τα δύο
τρίτα ή το ένα τέταρτο του ελάχιστου κεφαλαίου.

Η διάλυση θα πραγματοποιείται από έναν ή περισσότερους εκκαθα
ριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικές
οντότητες, που έχουν διοριστεί από τη γενική συνέλευση των μεριδι-
ούχων. Το πεδίο εφαρμογής του διορισμού τους, καθώς και η αμοιβή
τους θα καθοριστούν επίσης κατά την εν λόγω συνέλευση.

Το προϊόν της εκκαθάρισης που έχει κατανεμηθεί σε μια Κατηγορία
Μεριδίων θα καταβάλλεται στους Μεριδιούχους αυτής της Κατηγορίας
Μεριδίων, κατ’ αναλογία με τα Μερίδια που κατέχουν στην εν λόγω
Κατηγορία Μεριδίων.

Εάν η Εταιρεία εκκαθαριστεί (για οποιονδήποτε λόγο), η εκκαθάριση και
η αντίστοιχη καταβολή των προϊόντων της εκκαθάρισης θα λάβει χώρα
σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις. Τα έσοδα από την εκκαθά-
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ριση που δεν έχουν ζητηθεί, θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και, εάν δεν ζητηθούν για προκαθορισμένη περίοδο, θα κατάσχονται.

5. Ρευστοποίηση και συγχώνευση
Υποκεφαλαίων/Κατηγοριών Μεριδίων

Ρευστοποίηση

Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου μειωθούν πέραν του
ποσού που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως το ελάχιστο ποσό που
απαιτείται για οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση του Υποκεφα-
λαίου ή εάν το Υποκεφάλαιο δεν φτάσει το εν λόγω ελάχιστο ποσό ή
εάν προκύψει σημαντική αλλαγή στην πολιτική, οικονομική ή νομι-
σματική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει
την εξαγορά όλων των Μεριδίων του επηρεαζόμενου Υποκεφαλαίου
στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που ισχύει κατά την
Ημέρα της Αποτίμησης κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές
τιμές που έχουν επιτευχθεί και τα απαραίτητα έξοδα για τη διάθεση των
στοιχείων ενεργητικού). Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία οφείλει να
ενημερώσει τους επενδυτές γραπτώς σχετικά με τους λόγους και τη
διαδικασία εξαγοράς ένα μήνα πριν να τεθεί σε ισχύ η υποχρεωτική
εξαγορά. Σε περίπτωση ρευστοποίησης του Υποκεφαλαίου, η εν λόγω
ειδοποίηση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Mémorial και, εάν κριθεί
απαραίτητο, σε τουλάχιστον δύο καθημερινές εφημερίδες (οι οποίες
θα καθοριστούν εκείνη τη στιγμή) των χωρών στις οποίες τα Μερίδια
του Υποκεφαλαίου διατίθενται για δημόσια διανομή. Εάν δε ληφθεί
κάποια άλλη απόφαση προς το συμφέρον ή για λόγους ίσης μεταχεί-
ρισης των Μεριδιούχων, οι Μεριδιούχοι του εν λόγω Υποκεφαλαίου
δύνανται να ζητήσουν την εξαγορά ή τη μετατροπή των Μεριδίων
τους χωρίς χρέωση πριν από την ημερομηνία της υποχρεωτικής εξα-
γοράς (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές τιμές που επιτεύχθηκαν
και τα απαραίτητα έξοδα για τη διανομή των στοιχείων ενεργητικού).

Παρά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο
στην ανωτέρω παράγραφο, η γενική συνέλευση των Μεριδιούχων οι
οποίοι κατέχουν μία ή όλες τις Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν εκδοθεί
στο πλαίσιο ενός Υποκεφαλαίου δύνανται να αποφασίσουν, βάσει πρό-
τασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την εξαγορά όλων των Μεριδίων
της/των αντίστοιχης(ων) Κατηγορίας(ιών) Μεριδίων και την καταβολή
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων στους Μεριδιούχους την
Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εν λόγω απόφαση
(λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές τιμές που επιτεύχθηκαν και τα
απαραίτητα έξοδα για τη διανομή των στοιχείων ενεργητικού). Σε αυτή
τη λόγω γενική συνέλευση δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός μεριδιούχων
για την επίτευξη απαρτίας. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψη-
φία των Μεριδίων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ζητηθεί και δεν έχουν κατα-
βληθεί στα αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα άτομα μετά τη διεξαγωγή της
εξαγοράς κατατίθενται στο Θεματοφύλακα για όλη τη διάρκεια της
περιόδου ρευστοποίησης. Μετά από αυτό το διάστημα, τα έσοδα που
δεν έχουν ζητηθεί μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse
de Consignation) για λογαριασμό των εξουσιοδοτημένων προσώπων
και, εάν παραμένουν αζήτητα μετά το πέρας μιας προκαθορισμένης
περιόδου, θα κατάσχονται.

Όλα τα εξαγορασμένα Μερίδια ακυρώνονται.

Συγχώνευση Υποκεφαλαίων

Σύμφωνα με τις ίδιες συνθήκες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της
ρευστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη
συγχώνευση των στοιχείων ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου (1) με ένα
άλλο Υποκεφάλαιο της Εταιρείας, (2) με έναν άλλο οργανισμό συλλο-
γικών επενδύσεων που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το Μέρος 1 του
Νόμου ή (3) με άλλο υποκεφάλαιο του εν λόγω οργανισμού συλλογι-
κών επενδύσεων (εφεξής θα αναφέρεται ως «Νέο Υποκεφάλαιο») και
να μετονομάσει τα Μερίδια των επηρεαζόμενων Υποκεφαλαίων ως
μερίδια του άλλου κεφαλαίου (εφόσον απαιτείται μετά από διάσπαση
ή συγχώνευση και καταβολή στους επενδυτές τυχόν διαφορών αναφο-
ρικά με κλασματικά μερίδια). Αυτή η απόφαση για τη συγχώνευση ενός
Υποκεφαλαίου θα δημοσιευτεί όπως εξηγήθηκε στην παράγραφο της

ρευστοποίησης ένα μήνα προτού τεθεί σε ισχύ (αυτή η δημοσίευση θα
περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για το Νέο Υποκεφάλαιο) προ-
κειμένου να δώσει στους Μεριδιούχους τη δυνατότητα να εξαγοράσουν
ή να μετατρέψουν τα Μερίδιά τους χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.

Παρά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που περιγράφηκαν
ανωτέρω, η γενική συνέλευση των Μεριδιούχων της/των Κατηγορίας(ών)
Μεριδίων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο ενός Υποκεφαλαίου δύναται
να αποφασίσει τη συγχώνευση των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού της Κατηγορίας Μεριδίων με άλλο Υποκεφάλαιο της Εταιρείας ή
με άλλη Κατηγορία Μεριδίων του ίδιου Υποκεφαλαίου. Σε αυτή τη
γενική συνέλευση, δεν υπάρχει ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Μερι-
διούχων για την επίτευξη απαρτίας και οι αποφάσεις μπορούν να
ληφθούν με απλή πλειοψηφία των Μεριδίων που αντιπροσωπεύονται
σε αυτή τη συνέλευση.

Η απόφαση για τη συγχώνευση των στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού ενός Υποκεφαλαίου ή Κατηγορίας(ιών) Μεριδίων με άλλο οργα-
νισμό συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
Άρθρου 24 του Καταστατικού ή με Νέο Υποκεφάλαιο, απαιτεί την από-
φαση των κατόχων των Μεριδίων του Υποκεφαλαίου ή της/των επη-
ρεαζόμενης(ων) Κατηγορίας(ιών) Μεριδίων, κατά τη γενική συνέλευση
με απαίτηση απαρτίας τουλάχιστον του 50% των Μεριδίων που έχουν
εκδοθεί αναφορικά με το Υποκεφάλαιο ή την/τις επηρεαζόμενη(νων)
Κατηγορίας(ιών) Μεριδίων και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων
των Μεριδίων που αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση. Σε περίπτωση
πραγματοποίησης τέτοιας συγχώνευσης με οργανισμό συλλογικών επεν-
δύσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, ο οποίος χαρα-
κτηρίζεται ως επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο (fonds commun de place-
ment) ή με έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που υπόκειται σε
ξένη νομοθεσία, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δεσμευτικές
μόνο για τους Μεριδιούχους που ψήφισαν υπέρ της συγχώνευσης.
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1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
Πρόεδρος
– Horst Eich

Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Φρανκφούρτη

Πρόσθετα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
– Martyn Cuff

Διευθύνων Σύμβουλος
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Σέννινγκερμπεργκ

– George McKay
Εκτελεστικός Διευθυντής Ασίας-Ειρηνικού
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH
Μόναχο

– Michael Peters
Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επενδύσεων
Allianz Global Investors Product Solutions GmbH,
Μόναχο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται για την εποπτεία των καθημερινών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2. Εταιρεία ∆ιαχείρισης
Η Εταιρεία έχει διορίσει την Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
να ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία είναι υπεύθυνη για τις καθη-
μερινές δραστηριότητες της Εταιρείας και την επενδυτική διαχείριση
των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος
– Elizabeth Corley

Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια
Allianz Global Investors Europe GmbH,
Μόναχο

Πρόσθετα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
– Horst Eich

Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Φρανκφούρτη

– Andrew Douglas Eu
Γενικός Διευθυντής
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH,
Μόναχο

– Wolfgang Pütz
Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Φρανκφούρτη

Συμβούλιο Διαχείρισης:

– Jean-Christoph Arntz
Διευθύνων Σύμβουλος
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Σέννινγκερμπεργκ

– Martyn Cuff
Διευθύνων Σύμβουλος
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Σέννινγκερμπεργκ

3. Εταιρεία ∆ιαχείρισης
και κεντρική διοίκηση

Η Εταιρεία Διαχείρισης συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία (société
anonyme) σύμφωνα με τη νομοθεσία του μεγάλου Δουκάτου του Λου-
ξεμβούργου στις 21 Απριλίου 1988. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυν-
ση 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Την 30ή Ιουνίου 2008
το πλήρως καταβεβλημένο κεφάλαιό της ανερχόταν στα 15,6 εκατομ-
μύρια Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της ανέρχονταν στα
69,8 εκατομμύρια Ευρώ.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης διέπονται
από μία συμφωνία η οποία δύναται να τερματιστεί από την Εταιρεία ή
την Εταιρεία Διαχείρισης μετά από τρίμηνη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία έχει ορίσει την Εταιρεία Διαχείρισης ως Πράκτορα Κεντρικής
Διοίκησης. Υπό αυτή την ιδιότητα, η Εταιρεία Διαχείρισης είναι υπεύ-
θυνη για όλα τα διοικητικά καθήκοντα που απαιτούνται από τη νομο-
θεσία του Λουξεμβούργου και, ειδικότερα, για την εγγραφή της Εται-
ρείας, τη σύνταξη των εγγράφων τεκμηρίωσης, τη σύνταξη των ειδο-
ποιήσεων διανομής, την επεξεργασία και τη διανομή του Ενημερωτικού
Δελτίου και του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων και άλλων εγγράφων που αφορούν στις
σχέσεις με τους επενδυτές, καθώς και για τη διασύνδεση με τις διοικη-
τικές αρχές, τους επενδυτές και όλα τα άλλα σχετικά μέρη. Οι αρμο-
διότητες της Εταιρείας Διαχείρισης περιλαμβάνουν επίσης την τήρηση
λογιστικών βιβλίων και τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
των Μεριδίων, την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής, εξαγοράς και
μετατροπής των Μεριδίων, την αποδοχή των πληρωμών, τη φύλαξη
του μητρώου των Μεριδιούχων της Εταιρείας, καθώς και τη σύνταξη
και την επίβλεψη της αποστολής των καταστάσεων, των εκθέσεων,
των ειδοποιήσεων και άλλων εγγράφων προς τους Μεριδιούχους.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Πράκτορα Κεντρικής Διοίκη-
σης διέπονται από μία συμφωνία η οποία δύναται να τερματιστεί
από την Εταιρεία ή τον Πράκτορα Κεντρικής Διοίκησης μετά από
τρίμηνη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία Διαχείρισης, με την ιδιότητά της ως Εταιρείας Διαχείρισης
και ως Πράκτορα Κεντρικής Διοίκησης, δικαιούται να λαμβάνει προμή-
θεια από τα στοιχεία ενεργητικού κάθε Υποκεφαλαίου [ανατρέξτε στο
(1) της ενότητας «Αμοιβές και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία, τα
Υποκεφάλαια και τις Κατηγορίες Μεριδίων (προμήθειες και δαπάνες)»,
(2) στις δηλώσεις του Παραρτήματος 4 και (3) στα ενημερωτικά φύλλα
των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων], η οποία θα καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση εκ των υστέρων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται
να λαμβάνει αποζημίωση για εύλογα έξοδα από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αναθέσει, υπό τη δική της ευθύνη,
επίβλεψη και συντονισμό, τα καθήκοντα διαχείρισης και διοίκησης που
έχει αναλάβει σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τους
περιορισμούς οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονι-
σμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες αρμοδιότητες κεντρικής διοίκησης
έχουν μεταβιβαστεί στο Θεματοφύλακα και στον Υπεύθυνο Μητρώου
και Πράκτορα Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίοι δύνανται να χρησιμο-
ποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων [για περισσότερες λεπτομέρειες, ανα-
τρέξτε στην ενότητα «Θεματοφύλακας», «Εξωτερική Ανάθεση» και
«Αμοιβές και Έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία, τα Υποκεφάλαια και
τις Κατηγορίες Μεριδίων (προμήθειες και δαπάνες)»].

∆ιοίκηση της Εταιρείας
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4. Εποπτική Αρχή
Η Εταιρεία και η Εταιρεία Διαχείρισης υπόκεινται στην εποπτεία της
Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Commission
de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), 110, route d’Arlon,
L-2991 Λουξεμβούργο.

5. Θεµατοφύλακας
Η Εταιρεία έχει διορίσει Θεματοφύλακα των στοιχείων ενεργητικού της
την State Street Bank Luxembourg S.A., της οποίας οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες περιλαμβάνουν Παγκόσμιες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
και Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ο Θεματοφύλακας συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία (société anonyme)
σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου στις 19 Ιανουαρίου 1990.
Η έδρα του βρίσκεται στη διεύθυνση 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg. Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων την 31η Δεκεμβρίου 2008
ανέρχονταν σε 68 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο Θεματοφύλακας έχει απεριόριστη ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη
των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, εκτελεί όλες τις
χρηματοοικονομικές συναλλαγές βάσει των οδηγιών της Εταιρείας και
διασφαλίζει ότι

α) η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά και η ακύρωση Μεριδίων που πραγ-
ματοποιούνται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας διεξάγονται
σύμφωνα με τη νομοθεσία και το Καταστατικό,

β) για συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας,
τα εκάστοτε ποσά διαβιβάζονται σε αυτόν εντός του συνήθους
χρονικού πλαισίου,

γ) τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Καταστατικού.

Ο Θεματοφύλακας δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εμπι-
στευτεί μέρος ή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας
και ειδικότερα τους τίτλους που είναι εισηγμένοι ή που διακινούνται
σε χρηματιστήριο ή που είναι εισηγμένοι σε ένα σύστημα εκκαθάρισης,
στο εν λόγω σύστημα εκκαθάρισης ή στις κατάλληλες ανταποκρίτριες
τράπεζες. Η ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν περιορίζεται εάν μεταβι-
βάσει τη θεματοφυλακή μέρους ή του συνόλου των στοιχείων ενεργη-
τικού που έχει αναλάβει σε τρίτους.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα διέπονται από
μία συμφωνία η οποία δύναται να τερματιστεί από την Εταιρεία ή το
Θεματοφύλακα μετά από τρίμηνη ειδοποίηση. Ο Θεματοφύλακας
ωστόσο, πρέπει να εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
μέχρις ότου αντικατασταθεί από άλλο Θεματοφύλακα και μέχρι να
ολοκληρώσει τη μεταφορά όλων των στοιχείων ενεργητικού της Εται-
ρείας στο νέο Θεματοφύλακα. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων
αυτών, ο Θεματοφύλακας δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή από τα
στοιχεία ενεργητικού έκαστου Υποκεφαλαίου [ανατρέξτε στην ενότη-
τα «Αμοιβές και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία, τα Υποκεφάλαια
και τις Κατηγορίες Μεριδίων (Προμήθειες και Δαπάνες)»].

6. Εξωτερική ανάθεση
Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει εξωτερικά, με δική της επιβάρυν-
ση, τη σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων,καθώς και άλλων εκθέσεων,
στην Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Φρανκ-
φούρτη, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας («AllianzGI KAG»).
Η AllianzGI KAG είναι μια εταιρεία επενδύσεων που ιδρύθηκε τον
Δεκέμβριο του 1955 σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία ως εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, υπό την εποπτεία του Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht («BaFin»), Φρανκφούρτη, στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας. Είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Εται-
ρείας Διαχείρισης.

Με δικά της έξοδα, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει μεταβιβάσει τον αριθ-
μητικό προσδιορισμό των κινδύνων, της απόδοσης, καθώς και τον
καθορισμό των διαρθρωτικών στοιχείων των Υποκεφαλαίων στην IDS

GmbH - Analysis and Reporting Services, Μόναχο, Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία δύναται να χρησιμοποιήσει βοήθεια
από τρίτα μέρη.

Πρόσθετα των υπηρεσιών θεματοφυλακής, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει
αναθέσει εξωτερικά στην State Street Bank Luxembourg S.A. σημαντικές
λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και άλλες αρμοδιότητες, ειδικό-
τερα, τη λογιστική των αμοιβαίων κεφαλαίων, τον υπολογισμό της
Κ.Α.Ε. καθώς και τη μεταγενέστερη εποπτεία των επενδυτικών ορίων
και περιορισμών. Δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων.

Η λειτουργία του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων
(συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης και εξαγοράς Μεριδίων, την τήρηση
μητρώου των Μεριδιούχων και των βοηθητικών υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με αυτές) έχει ανατεθεί στην εταιρεία RBC Dexia Investor Services
Bank S.A. (ο «Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων»).

7. ∆ιανοµείς
Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες με Διανομείς για την εμπο-
ρική προώθηση και τοποθέτηση Μεριδίων καθενός εκ των Υποκεφα-
λαίων σε διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, εξαιρουμένων των χωρών
όπου η εν λόγω δραστηριότητα απαγορεύεται και των Η.Π.Α. (υπό-
κειται σε ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις).

Η Εταιρεία και οι Διανομείς θα διασφαλίζουν ότι εκπληρώνουν όλες τις
υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν όλοι οι τρέχοντες νόμοι, κανονισμοί
και οδηγίες σε ισχύ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ειδικότερα, οι διατάξεις
της ισχύουσας έκδοσης της Εγκυκλίου υπ’ αρ. 08/387 της αρχής CSSF
με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2008, και θα προβαίνουν στα κατάλληλα
βήματα ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να διασφαλίζουν την
τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.

Κατά τη χρονική περίοδο σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, οι Δια-
νομείς που είχαν διοριστεί από την Εταιρεία παρατίθενται στο «Ευρε-
τήριο», στο τέλος του Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρεία δύναται να
διορίσει επιπλέον Διανομείς κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

8. ∆ιαχειριστές Επενδύσεων
και Σύµβουλοι Επενδύσεων

Με δικά της έξοδα, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, διατηρώντας παράλ-
ληλα την ευθύνη, τον έλεγχο και το συντονισμό, να αναθέσει τη διαχεί-
ριση των αμοιβαίων κεφαλαίων σε τρίτα μέρη («Διαχειριστής Επενδύ-
σεων») με στόχο την αποτελεσματική τους διαχείριση ή να συμβου-
λεύεται τρίτα μέρη («Σύμβουλοι Επενδύσεων»).

Ο ρόλος των Διαχειριστών Επενδύσεων συνίσταται στην τήρηση της
επενδυτική πολιτικής των Υποκεφαλαίων σύμφωνα με τους αντίστοι-
χους επενδυτικούς στόχους των Υποκεφαλαίων, στη διαχείριση των
καθημερινών δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου (υπό την εποπτεία,
τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης) και στην παροχή
άλλων σχετικών υπηρεσιών. Οι Διαχειριστές επενδύσεων υπόκεινται
ανά πάσα στιγμή στους επενδυτικούς στόχους και την πολιτική που
ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε Υποκεφάλαιο, στους επεν-
δυτικούς περιορισμούς, στο Καταστατικό, καθώς και σε οποιουσδήποτε
άλλους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

Ο Διευθυντής Επενδύσεων έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια επί των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Ο Διευθυντής Επενδύσεων
δύναται να χρησιμοποιήσει και να επιλέξει χρηματιστές της επιλογής
του για το διακανονισμό συναλλαγών και δύναται, με δική του επιβά-
ρυνση και ευθύνη, να συμβουλεύεται ή να αναθέτει καθήκοντα σε τρίτα
μέρη. Εάν η διακριτική ευχέρεια για την πραγματοποίηση των επενδύ-
σεων ανατεθεί σε τρίτους, τα στοιχεία των εν λόγω οντοτήτων θα κοινο-
ποιηθούν στο Μέρος 3: Υποκεφάλαια. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επι-
βαρύνεται με όλες τις δαπάνες που υφίσταται αναφορικά με τις υπη-
ρεσίες που παρέχει σε ένα Υποκεφάλαιο. Ωστόσο, οι προμήθειες χρημα-
τιστών, οι αμοιβές συναλλαγής και άλλα έξοδα συναλλαγών που προ-
κύπτουν αναφορικά με την απόκτηση και διάθεση των στοιχείων ενερ-
γητικού ενός Υποκεφαλαίου βαρύνουν το εν λόγω Υποκεφάλαιο, σύμ-
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φωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην ενότητα «Αμοιβές και έξοδα
που βαρύνουν την Εταιρεία, τα Υποκεφάλαια και τις Κατηγορίες Μερι-
δίων (Προμήθειες και Δαπάνες)».

Ο ρόλος του συμβούλου επενδύσεων συνίσταται στην παροχή συμβου-
λών, τη σύνταξη εκθέσεων και στην πραγματοποίηση συστάσεων προς
την Εταιρεία Διαχείρισης αναφορικά με τη διαχείριση του Υποκεφαλαίου
και στην παροχή συμβουλών προς την Εταιρεία Διαχείρισης για την επι-
λογή στοιχείων ενεργητικού για ένα χαρτοφυλάκιο. Ο σύμβουλος επενδύ-
σεων υπόκειται ανά πάσα στιγμή στην τήρηση των επενδυτικών στόχων
της πολιτικής που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε Υποκεφά-
λαιο, των επενδυτικών περιορισμών, του Καταστατικού, καθώς και οποι-
ωνδήποτε άλλων ισχυόντων νομικών κανονισμών.

9. Πράκτορες Πληρωµών
και Πληροφοριών

Η Εταιρεία δύναται να διορίσει έναν Πράκτορα Πληρωμών και Πληρο-
φοριών σε κάθε χώρα στην οποία πραγματοποιούνται δημόσιες διαθέσεις
των Μεριδίων της Εταιρείας και στην οποία σύμφωνα με το νόμο πρέπει
να διοριστεί τοπικός Πράκτορας Πληρωμών και Πληροφοριών. Κατά
τη χρονική περίοδο σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
οι Πράκτορες Πληρωμών και Πληροφοριών που είχαν διοριστεί από
την Εταιρεία παρατίθενται στο «Ευρετήριο», στο τέλος του Ενημερω-
τικού Δελτίου. Η Εταιρεία δύναται να διορίζει πρόσθετους Πράκτορες
Πληρωμών και Πληροφοριών κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Θα
αναφέρονται στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις.
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1. Εγγραφές
Τα Μερίδια διατίθενται μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Υπευθύνου
Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων, των Διανομέων και των Πρα-
κτόρων Πληρωμών της Εταιρείας.

Τα Μερίδια διατίθενται σε πολλαπλές Κατηγορίες Μεριδίων, οι οποίες
ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τα έξοδά τους, τη δομή των προμη-
θειών, τη χρήση των εσόδων, τους εξουσιοδοτημένους επενδυτές, το
ελάχιστο ποσό επένδυσης, το Νόμισμα Αναφοράς, τη στρατηγική
αντιστάθμισης έναντι συναλλάγματος, τη στρατηγική αντιστάθμισης
έναντι της διάρκειας, τις διαδικασίες εγγραφής και εξαγοράς ή ως
προς άλλα χαρακτηριστικά. Περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες διατίθε-
νται στα Παραρτήματα 3 και 4.

Τα Μερίδια εκδίδονται κάθε ημέρα Αποτίμησης στην Τιμή Εγγραφής
της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
Προμήθειας Πώλησης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4. Η Εταιρεία
Διαχείρισης δύναται να μειώσει την Προμήθεια Πώλησης κατά τη διακρι-
τική της ευχέρεια. Η Προμήθεια Πώλησης σωρεύεται στους Διανομείς
και χρεώνεται ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερί-
διο μιας Κατηγορίας Μεριδίων.

Οι αιτήσεις εγγραφής που κατατίθενται (1) στην Εταιρεία, (2) σε άλλο
γραφείο που έχει ορίσει η Εταιρεία ως αρμόδια υπηρεσία για την κατά-
θεση εντολών ή (3) στον Πράκτορα Πληρωμών και Πληροφοριών έως
τις 11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
κατά την διάρκεια μιας Ημέρας Αποτίμησης διεκπεραιώνονται στην
Τιμή Εγγραφής που έχει καθοριστεί (αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα)
κατά την εν λόγω Ημέρα Αποτίμησης. Οι αιτήσεις για τα Μερίδια που
έχουν κατατεθεί μετά από αυτή την ώρα χρεώνονται σε άγνωστη Τιμή
Εγγραφής κατά την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης. Ενδέχεται να ισχύουν
διαφορετικές προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων για μεμονωμένα
Υποκεφάλαια, λεπτομέρειες οι οποίες περιλαμβάνονται στο ενημερω-
τικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου. Οι ημερομηνίες διακανο-
νισμού δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερες της δεύτερης Ημέρας Απο-
τίμησης μετά την κατάθεση των αιτήσεων (1) στην Εταιρεία, (2) σε
άλλο γραφείο που έχει ορίσει η Εταιρεία ως αρμόδια υπηρεσία για την
κατάθεση εντολών ή (3) στον Πράκτορα Πληρωμών και Πληροφοριών
και η εντολή πρέπει πάντα να διεκπεραιώνεται σε άγνωστη Τιμή
Εγγραφής κατά τη στιγμή έκδοσης της εντολής.

Εάν ο Μεριδιούχος εγγραφεί για Μερίδια μέσω ενός συγκεκριμένου
Διανομέα, ο Διανομέας δύναται να ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του
και να εγγράψει τα Μερίδια αποκλειστικά στο δικό του όνομα ή στο
όνομα ενός υποψηφίου. Κατόπιν αυτού, όλες οι μεταγενέστερες αιτή-
σεις εγγραφής ή εξαγοράς ή μετατροπής, καθώς και οι άλλες οδηγίες
πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του σχετικού Διανομέα.

Η Τιμή Εγγραφής των μεριδίων πρέπει να λαμβάνεται από την Εται-
ρεία σε ρευστοποιημένα αμοιβαία κεφάλαια εντός των ακόλουθων
χρονικών πλαισίων:

– συνήθως εντός τεσσάρων Εργάσιμων Ημερών για Κατηγορίες
Μεριδίων με νομίσματα αναφοράς τα SGD και HKD,

– συνήθως εντός τριών Εργάσιμων Ημερών για Κατηγορίες Μεριδίων
με νομίσματα αναφοράς τα PLN, CZK και HUF,

– συνήθως εντός δύο Εργάσιμων Ημερών για όλες τις υπόλοιπες
Κατηγορίες Μεριδίων.

Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις προθεσμίες για την παραλαβή των
χρημάτων εγγραφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι απο-
κλειστικά των εγγραφών που έχουν δρομολογηθεί μέσω ορισμένων
διαμεσολαβητών). Ωστόσο, όλες οι πληρωμές πρέπει να λαμβάνονται
όχι αργότερα από πέντε Εργάσιμες Ημέρες μετά τον υπολογισμό της
Τιμής Εγγραφής στο νόμισμα εγγραφής της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μεριδίων. Όλες οι τραπεζικές προμήθειες πρέπει να βαρύνουν τους

Μεριδιούχους. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής πρέπει να έχει
λάβει προηγουμένως την έγκριση της Εταιρείας.

Εάν τα ποσά της εγγραφής δεν ληφθούν άμεσα ή εάν η Εταιρεία δεν
έχει πλήρες δικαίωμα διαχείρισής τους, η διεκπεραίωση της εγγραφής
θα καθυστερήσει μέχρις ότου τα ποσά της εγγραφής γίνουν πλήρως
διαθέσιμα για την Εταιρεία, εκτός εάν έχει συναφθεί διαφορετική συμ-
φωνία με την Εταιρεία ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

Η διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον Διανομέα
ή τον Πράκτορα Πληρωμών που χρησιμοποιεί ο Μεριδιούχος για την
εγγραφή των Μεριδίων. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρξει καθυ-
στέρηση στην παραλαβή της αίτησης εγγραφής από την Εταιρεία. Οι
επενδυτές πρέπει να συμβουλεύονται το Διανομέα τους προτού υπο-
βάλλουν αίτηση. Κατά την αγορά μεριδίων μέσω Διανομέων και Πρα-
κτόρων Πληρωμών στην Ιταλία, οι επενδυτές ενδέχεται να επιβαρύνο-
νται με προμήθεια συναλλαγής ύψους έως και 75 Ευρώ ανά συναλλαγή,
επιπρόσθετα της Προμήθειας Πώλησης.

Εάν η περίοδος της επένδυσης είναι βραχυπρόθεσμη, οι προμήθειες
αυτές ενδέχεται να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν τυχόν απο-
δόσεις από επένδυση σε Μερίδια ενός Υποκεφαλαίου. Ως εκ τούτου,
συνιστάται μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας. Ενδέχεται να
προκύψουν πρόσθετα έξοδα εάν η αγορά Μεριδίων δεν πραγματοποι-
ηθεί μέσω των Διανομέων, του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα
Μεταβιβάσεων, της Εταιρείας Διαχείρισης ή των Πρακτόρων Πληρωμών.

Η Εταιρεία δύναται να συμφωνήσει στην έκδοση Μεριδίων ως αποζη-
μίωση για την εις είδος συνεισφορά στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με
τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνο-
δεύεται από μια έκθεση αποτίμησης, η οποία να έχει συνταχθεί από
ανεξάρτητο ελεγκτή (réviseur d’entreprises agréé) και υπό την προϋπό-
θεση ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο Υπο-
κεφάλαιο. Όλα τα σχετικά έξοδα της συνεισφοράς σε είδος θα επιβα-
ρύνουν τον Μεριδιούχο που αγοράζει τα Μερίδια με αυτόν τον τρόπο.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος απόρριψης, στο σύνολό της
ή μερικώς, οποιασδήποτε αίτησης εγγραφής (π.χ. εάν υπάρχει η υποψία
ότι η αίτηση εγγραφής γίνεται βάσει πρακτικών χρονισμού της αγοράς
[market timing]). Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν ποσά εγγραφής που
έχουν ήδη εξοφληθεί ή τυχόν υπόλοιπο του λογαριασμού επιστρέφεται
κανονικά εντός πέντε Εργασίμων Ημερών μετά την εν λόγω απόρριψη,
υπό την προϋπόθεση ότι είχαν ήδη ληφθεί τα ποσά της επένδυσης. Δεν
είναι δυνατή η απόκτηση Μεριδίων με σκοπό την εφαρμογή πρακτικών
χρονισμού της αγοράς ή άλλων παρόμοιων πρακτικών. Η Εταιρεία δια-
τηρεί ρητώς το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία των υπόλοιπων επενδυτών από την πρακτική χρονισμού της
αγοράς ή παρόμοιες πρακτικές.

Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, της έκδοσης Μεριδίων σε ένα ή περισσότερα ή όλα τα Υπο-
κεφάλαια σε μία ή περισσότερες ή σε όλες τις Κατηγορίες Μεριδίων.

Την περίοδο κατά την οποία αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του
Καταστατικού της Εταιρείας, δεν θα εκδίδονται Μερίδια σε καμία κατη-
γορία του εν λόγω Υποκεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανα-
τρέξτε στην ενότητα «Προσωρινή Αναστολή του Υπολογισμού της Κα-
θαρής Αξίας Ενεργητικού και επακόλουθη αναστολή των συναλλαγών».

Οι αιτήσεις για την έκδοση των Μεριδίων δεν μπορούν να αποσυρθούν
μετά την παραλαβή τους, εκτός εάν ανασταλεί ο υπολογισμός της Καθα-
ρής Αξίας Ενεργητικού. Εάν η έκδοση των Μεριδίων έχει ανασταλεί, οι
αιτήσεις εγγραφής διεκπεραιώνονται την πρώτη Ημέρα Αποτίμησης
μετά τον τερματισμό της αναστολής εκτός εάν έχουν έκτοτε ανακληθεί
με επιτρεπτό τρόπο.

Τα Μερίδια
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2. Εξουσιοδότηση ακύρωσης
αίτησης εγγραφής σε περίπτωση
αθέτησης διακανονισµού

Εάν ο διακανονισμός δεν πραγματοποιηθεί εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου, η αίτηση εγγραφής ενδέχεται να παρέλθει και να
ακυρωθεί, επιβαρύνοντας τους επενδυτές ή τους Διανομείς τους. Η αδυ-
ναμία επίτευξης ικανοποιητικού διακανονισμού μέχρι την ημερομηνία
διακανονισμού ενδέχεται να οδηγήσει την Εταιρεία στο να ασκήσει
αγωγή στον αθετούντα επενδυτή ή στο Διανομέα του ή εάν ο επενδυ-
τής έχει ήδη επενδύσει στην Εταιρεία, η Εταιρεία ή η Εταιρεία Διαχεί-
ρισης ενδέχεται να αφαιρέσει τυχόν έξοδα ή ζημίες από τις τοποθετήσεις
του. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επιβεβαίωση συναλλαγής και
οποιοδήποτε οφειλόμενο χρηματικό ποσό στον επενδυτή θα παρακρα-
τούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς καταβολή των τόκων ενόσω
θα εκκρεμεί η απόδειξη παραλαβής των οφειλόμενων χρημάτων.

3. Εξαγορές
Οι Μεριδιούχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν από την Εται-
ρεία να εξαγοράσει το σύνολο ή μέρος των Μεριδίων που κατέχουν
από οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου σε οποια-
δήποτε Ημέρα Αποτίμησης. Τα Μερίδια θα εξαγοράζονται στην Τιμή
Εξαγοράς της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τυχόν αντίστοιχη προμήθεια εξαγοράς, η οποία παρατίθεται στο
Παράρτημα 4. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να χρεώνει χαμηλότερη
προμήθεια εξαγοράς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι επενδυτές
πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι η Τιμή Εξαγοράς ενδέχεται να είναι
υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή που καταβλήθηκε τη στιγμή
της εγγραφής.

Οι προμήθειες εξαγοράς σωρεύονται στους Διανομείς και υπολογίζο-
νται ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο μιας
Κατηγορίας Μεριδίων.

Οι Μεριδιούχοι που επιθυμούν την εξαγορά μέρους ή του συνόλου των
Μεριδίων τους πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μια γραπτή
αίτηση εξαγοράς ή άλλη γραπτή αίτηση στην έδρα της Εταιρείας, του
Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων, ενός Διανομέα ή
ενός Πράκτορα Πληρωμών.

Οι αιτήσεις εξαγοράς διαβιβάζονται από τους Διανομείς και τους Πρά-
κτορες Πληρωμών στην Εταιρεία στο όνομα του Μεριδιούχου.

Οι αιτήσεις εξαγοράς που κατατίθενται (1) στην Εταιρεία, (2) σε άλλο
γραφείο που έχει ορίσει η Εταιρεία ως αρμόδια υπηρεσία για την κατά-
θεση εντολών ή (3) στον Πράκτορα Πληρωμών και Πληροφοριών έως
τις 11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
μία Ημέρα Αποτίμησης διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εξαγοράς που έχει
καθοριστεί την Ημέρα Αποτίμησης αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη
κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Οι αιτήσεις
εξαγοράς που λαμβάνονται μετά από την προθεσμία αυτή διεκπεραι-
ώνονται σε άγνωστη τιμή εξαγοράς την επόμενη Ημέρας Αποτίμησης.
Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές προθεσμίες παραλαβής των αιτή-
σεων εξαγοράς για μεμονωμένα Υποκεφάλαια, λεπτομέρειες οι οποίες
περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του αντίστοιχου Υποκε-
φαλαίου. Οι ημερομηνίες διακανονισμού δεν πρέπει να είναι μεταγε-
νέστερες της δεύτερης Ημέρας Αποτίμησης μετά την κατάθεση της
αίτησης (1) στην Εταιρεία, (2) σε άλλο γραφείο που έχει ορίσει η Εται-
ρεία ως αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση εντολών ή (3) στον Πρά-
κτορα Πληρωμών και Πληροφοριών και η εντολή πρέπει πάντα να
διεκπεραιώνεται σε άγνωστη Τιμή Εξαγοράς κατά τη στιγμή έκδοσης
της εντολής.

Η Τιμή Εξαγοράς καταβάλλεται:

– συνήθως εντός τεσσάρων Εργάσιμων Ημερών για Κατηγορίες
Μεριδίων με νομίσματα αναφοράς τα SGD και HKD,

– συνήθως εντός τριών Εργάσιμων Ημερών για Κατηγορίες Μεριδίων
με νομίσματα αναφοράς τα PLN, CZK και HUF,

– συνήθως εντός δύο Εργάσιμων Ημερών για όλες τις υπόλοιπες
Κατηγορίες Μεριδίων.

Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις προθεσμίες για το διακανονισμό των
εσόδων από την εξαγορά (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι
αποκλειστικά, των αιτήσεων εξαγοράς που έχουν δρομολογηθεί μέσω
ορισμένων διαμεσολαβητών). Ωστόσο, όλοι οι διακανονισμοί θα πραγ-
ματοποιηθούν εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών μετά τον υπολογισμό
της Τιμής Εξαγοράς ή μετά την παραλαβή της αίτησης εξαγοράς από
την Εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων δεν υποχρεού-
ται να πραγματοποιήσει πληρωμή εάν υφίστανται νομικές διατάξεις,
όπως κανονισμοί συναλλαγματικού ελέγχου ή άλλες συνθήκες που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μετα-
βιβάσεων, οι οποίες αντίκεινται στο διακανονισμό των εσόδων από
την εξαγορά.

Ο διακανονισμός των εσόδων από την εξαγορά πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς στο λογαριασμό που παρέχεται από
τον Μεριδιούχο ή με την ευθύνη του Μεριδιούχου, μέσω τραπεζικής επι-
ταγής σε διεύθυνση που παρέχεται από τον Μεριδιούχο. Η Εταιρεία δεν
χρεώνει συνήθως προμήθεια μεταφοράς για τις τραπεζικές μεταφορές.
Ωστόσο, η τράπεζα του Μεριδιούχου ενδέχεται να χρεώσει τη σχετική
προμήθεια κατά την αποδοχή της πληρωμής. Τα έσοδα εξαγοράς συνή-
θως καταβάλλονται στο νόμισμα της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων.
Κατόπιν αιτήματος του Μεριδιούχου, τα έσοδα εξαγοράς δύνανται να
καταβληθούν σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.
Όλες οι Προμήθειες Μετατροπής επιβαρύνουν τον Μεριδιούχο.

Η διαδικασία εξαγοράς ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον Διανομέα
ή τον Πράκτορα Πληρωμών που έχει επιλέξει ο Μεριδιούχος για το
διακανονισμό των Μεριδίων του. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρξει
καθυστέρηση στην παραλαβή της αίτησης εξαγοράς από την Εταιρεία.
Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται το Διανομέα τους προτού
αιτηθούν την εξαγορά των Μεριδίων τους. Κατά την αγορά Μεριδίων
μέσω Διανομέων και Πρακτόρων Πληρωμών στην Ιταλία, οι Μεριδιού-
χοι ενδέχεται να επιβαρύνονται με προμήθεια συναλλαγής ύψους έως
και 75 Ευρώ ανά συναλλαγή, επιπρόσθετα της προμήθειας εξαγοράς.

Εάν η περίοδος της επένδυσης είναι βραχυπρόθεσμη, οι προμήθειες αυτές
ενδέχεται να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν τυχόν αποδόσεις από
επένδυση σε Μερίδια ενός Υποκεφαλαίου. Ως εκ τούτου, συνιστάται
μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας. Ενδέχεται να προκύψουν
πρόσθετα έξοδα εάν η εξαγορά Μεριδίων δεν πραγματοποιηθεί μέσω των
Διανομέων, του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων,
της Εταιρείας Διαχείρισης ή των Πρακτόρων Πληρωμών.

Η Εταιρεία, με τη συγκατάθεση του Μεριδιούχου που πραγματοποιεί
την εξαγορά, δύναται να διεκπεραιώσει το αίτημα εξαγοράς σε είδος
μεταφέροντας στοιχεία ενεργητικού από το χαρτοφυλάκιο του σχετικού
Υποκεφαλαίου στον Μεριδιούχο που πραγματοποιεί την εξαγορά. Η
αξία της εξαγοράς σε είδος υπολογίζεται βάσει του πλήρους Ενημερω-
τικού Δελτίου και πρέπει να αντιστοιχεί στην αξία των Μεριδίων που
πρόκειται να εξαγοραστούν την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία
πραγματοποιείται ο υπολογισμός της Τιμής Εξαγοράς. Ο τύπος και
η φύση των στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν σε
αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζουν τα συμφέροντα των
υπόλοιπων επενδυτών της/των εν λόγω Κατηγορίας(ιών) Μεριδίων.
Η διαδικασία αποτίμησης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιβεβαιωθεί
από την Εταιρεία μέσω μιας ειδικής έκθεσης που θα συνταχθεί από
ανεξάρτητο ελεγκτή. Τα έξοδα της εν λόγω μεταφοράς επιβαρύνουν
τον παραλήπτη.

Την περίοδο κατά την οποία αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του
Καταστατικού, δεν θα εξαγοράζονται Μερίδια σε καμία Κατηγορία Μερι-
δίων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσω-
ρινή Αναστολή του Υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και
επακόλουθη αναστολή των συναλλαγών».

Εάν οι αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής (αναφορικά με το μερίδιο εξα-
γοράς) υπερβούν το 10% των Μεριδίων σε έκδοση του εν λόγω Υπο-
κεφαλαίου σε μία Ημέρα Αποτίμησης, η Εταιρεία δύναται επίσης να
αποφασίσει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των αιτήσεων εξα-
γοράς και μετατροπής για χρονική περίοδο που η Εταιρεία θεωρεί ότι
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θα είναι προς όφελος του συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου, ενώ η εν λόγω
αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο Ημέρες Αποτίμησης. Κατά
την Ημέρα Αποτίμησης αμέσως μετά την εν λόγω περίοδο, θα δοθεί
προτεραιότητα σε αυτές τις αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής, οι οποίες
θα διεκπεραιωθούν νωρίτερα από τις αιτήσεις που θα ληφθούν μετά
τη συγκεκριμένη περίοδο.

Δεν είναι δυνατή η απόσυρση των αιτήσεων εξαγοράς των Μεριδίων
μετά την παραλαβή τους, παρά μόνο εάν ανασταλεί ο υπολογισμός της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, καθώς και στην περίπτωση αναστολής
της εξαγοράς, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο κατά
την διάρκεια των εν λόγω αναστολών.

4. Υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων
Εάν η Εταιρεία θεωρεί πως η ιδιοκτησία Μεριδίων από έναν επενδυτή
είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Εταιρείας, εάν η εν λόγω ιδιο-
κτησία συνιστά παράβαση της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου ή άλλης
νομοθεσίας ή εάν, ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας Μερι-
δίων η Εταιρεία θα υποβληθεί σε φορολογικές ή άλλες χρηματοοικο-
νομικές ζημίες στις οποίες δεν θα υπόκειτο σε διαφορετική περίπτωση
(Άρθρο 10 του Καταστατικού), η Εταιρεία δύναται να δώσει εντολή σε
έναν Μεριδιούχο («άτομο υπό απαγόρευση») να πουλήσει τα Μερίδιά
του και να αποδείξει στην Εταιρεία ότι η εν λόγω πώληση πραγματο-
ποιήθηκε εντός τριάντα ημερών από την ειδοποίηση της Εταιρείας,
εάν η Εταιρεία αποφασίσει ότι το άτομο υπό απαγόρευση είναι ο απο-
κλειστικός οικονομικός κάτοχος ή είναι ο οικονομικός κάτοχος από
κοινού με άλλα άτομα. Εάν ο επενδυτής δεν συμμορφωθεί με την ειδο-
ποίηση, η Εταιρεία δύναται να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, όλων των
Μεριδίων που διαθέτει ο εν λόγω κάτοχος ή δύναται να διεξάγει τη
συγκεκριμένη εξαγορά:

1. Η Εταιρεία θα παράσχει μια δεύτερη ειδοποίηση («ειδοποίηση αγο-
ράς») στον επενδυτή ή τον κάτοχο των Μεριδίων προς εξαγορά,
σύμφωνα με την καταχώριση στο μητρώο των Μεριδιούχων. Η
ειδοποίηση αυτή θα περιγράφει τα Μερίδια που πρόκειται να εξα-
γοραστούν, τη διαδικασία βάσει της οποίας θα υπολογίζεται η Τιμή
Εξαγοράς και το όνομα του κατόχου. Η εν λόγω ειδοποίηση θα
αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής στην τελευταία γνωστή
διεύθυνση του επενδυτή ή στη διεύθυνση που αναγράφεται στα
βιβλία της Εταιρείας. Αυτή η ειδοποίηση υποχρεώνει τον εν λόγω
επενδυτή να αποστείλει τυχόν πιστοποιητικό(ά) μεριδίων σε έκδοση
προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα στοιχεία στην ειδοποίηση αγοράς.
Με το πέρας των εργασιών κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην
ειδοποίηση αγοράς, λήγει η ιδιοκτησία του Μεριδιούχου επί των
σχετικών Μεριδίων. Για Μερίδια που έχουν καταχωρηθεί, το όνομα
του Μεριδιούχου διαγράφεται από το μητρώο των Μεριδιούχων,
ενώ για Μερίδια στον κομιστή, το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιη-
τικά που αντιπροσωπεύουν τα Μερίδια θα ακυρωθούν.

2. Η τιμή απόκτησης των Μεριδίων («τιμή αγοράς») από την Εταιρεία
αντιστοιχεί σε ένα ποσό το οποίο καθορίζεται βάσει της αξίας των
μεριδίων της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων σε μία Ημέρα Απο-
τίμησης ή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μίας Ημέρας Αποτίμησης,
όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μείον τυχόν προ-
μήθειες εξαγοράς, (εάν ισχύουν). Η τιμή αγοράς αντιστοιχεί, μείον
τυχόν προμήθειες εξαγοράς εάν ισχύουν, είτε στην αξία του μεριδίου
υπολογισμένη πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης αγοράς
είτε στην αξία του μεριδίου υπολογισμένη κατά την αμέσως επόμενη
ημέρα μετά την υποβολή του (των) πιστοποιητικού(ών) μεριδίων,
όποια από τις δύο είναι η μικρότερη.

3. Η τιμή αγοράς θα καταστεί διαθέσιμη στον προηγούμενο ιδιοκτήτη
των Μεριδίων αυτών σε νόμισμα που θα καθοριστεί από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο για την καταβολή της Τιμής Εξαγοράς της εκάστοτε
Κατηγορίας Μεριδίων και θα κατατεθεί από την Εταιρεία σε τρά-
πεζα του Λουξεμβούργου ή οπουδήποτε αλλού (όπως ορίζεται στα
στοιχεία της ειδοποίησης αγοράς), μετά τον τελικό καθορισμό της
τιμής αγοράς κατόπιν της παραλαβής του(των) πιστοποιητικού(ών)
μεριδίων, όπως ορίζεται στην ειδοποίηση αγοράς μαζί με τυχόν
τοκομερίδια που δεν έχουν λήξει ακόμη. Μετά την παροχή της
ειδοποίησης αγοράς και σύμφωνα με την διαδικασία που συνοψί-

στηκε ανωτέρω, ο προηγούμενος κάτοχος δεν έχει περαιτέρω αξιώ-
σεις αναφορικά με τα εν λόγω Μερίδια ή οποιοδήποτε μέρος αυτών
και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν έχει περαιτέρω αξιώσεις έναντι
της Εταιρείας ή των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας σε σχέση
με τα εν λόγω Μερίδια, εξαιρουμένου του δικαιώματος αποπληρωμής
της τιμής αγοράς χωρίς τόκους, από την καθορισμένη τράπεζα, μετά
την παράδοση του(των) πιστοποιητικού(ών) των μεριδίων. Όλα τα
έσοδα εξαγοράς που δικαιούται ο επενδυτής σύμφωνα με τις δια-
τάξεις αυτής της παραγράφου κατάσχονται εάν δεν ζητηθούν εντός
περιόδου πέντε ετών μετά την ημερομηνία που υποδεικνύεται στην
ειδοποίηση αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των
συγκεκριμένων ποσών, καθώς και για την έγκριση της εφαρμογής
αντίστοιχων μέτρων για την Εταιρεία.

4. Η άσκηση των υποχρεωτικών δικαιωμάτων εξαγοράς από την
Εταιρεία δεν δύναται να αμφισβητηθεί ή να κηρυχθεί άκυρη βάσει
της αιτιολογίας ότι η ιδιοκτησία των Μεριδίων δεν ήταν επαρκώς
αποδεδειγμένη ή ότι η πραγματική ιδιοκτησία των Μεριδίων δεν
αντιστοιχούσε στα συμπεράσματα της Εταιρείας κατά την ημερο-
μηνία της ειδοποίησης αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώ-
ματα ασκήθηκαν από την Εταιρεία καλή τη πίστει.

5. Μετατροπές
Ο Μεριδιούχος δύναται (με την καταβολή Προμήθειας Μετατροπής)
να αιτηθεί την εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μετατροπή των Μεριδίων του
από ένα Υποκεφάλαιο σε Μερίδια άλλης Κατηγορίας Μεριδίων του ίδιου
Υποκεφαλαίου ή σε Μερίδια άλλου Υποκεφαλαίου, δυνάμει οποιων-
δήποτε ποσών επένδυσης ή πρόσθετων απαιτήσεων που συνδέονται
με την έκδοση των νέων Μεριδίων.

Η αίτηση για την μετατροπή Μεριδίων θα αντιμετωπίζεται ως αίτηση
εξαγοράς Μεριδίων συνοδεία ταυτόχρονης αίτησης αγοράς Μεριδίων.
Όλες οι προϋποθέσεις, οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αφορούν
στην απόκτηση και την εξαγορά Μεριδίων (συμπεριλαμβανομένων των
ημερομηνιών διακανονισμού) ισχύουν εξίσου για όλες τις μετατροπές,
εξαιρουμένων των κανόνων για τις Προμήθειες Πωλήσεων και τις προ-
μήθειες εξαγοράς. Οι μετατροπές επιβαρύνονται με χωριστή Προμή-
θεια Μετατροπής. Η Προμήθεια Μετατροπής παρατίθεται στο Παράρ-
τημα 4 και αφορά σε μετατροπή στην προαναφερθείσα Κατηγορία
Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου. Υπολογίζεται ως ποσοστό της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο μιας Κατηγορίας Μεριδίων. Η Εται-
ρεία Διαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να χρεώνει χαμηλότερη
Προμήθεια Εξαγοράς. Υπόλοιπα λογαριασμών μικρότερα των 10 Ευρώ
ή ισοδύναμου ποσού σε άλλο νόμισμα που προκύπτουν από μετατροπές
δεν θα καταβάλλονται στους Μεριδιούχους.

Κατά κανόνα, τόσο η συνιστώσα της εξαγοράς όσο και η συνιστώσα
της απόκτησης μιας μετατροπής τιμολογούνται κατά τη διάρκεια μίας
Ημέρας Αποτίμησης. Εάν υπάρχουν διαφορετικές προθεσμίες αποδοχής
της αίτησης και/ή διαφορετικές προθεσμίες για την πληρωμή των Τιμών
Αγοράς και Εξαγοράς των εν λόγω Υποκεφαλαίων και/ή των Κατηγο-
ριών Μεριδίων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η τιμολόγηση των συνι-
στωσών εξαγοράς και απόκτησης κατά την ίδια ημέρα.

Ειδικότερα:

– το μέρος της πώλησης δύναται να υπολογιστεί σύμφωνα με τους
γενικούς κανόνες εξαγοράς Μεριδίων (οι οποίοι ενδέχεται να είναι
παλαιότεροι των γενικών κανόνων έκδοσης Μεριδίων), ενώ το μέρος
της αγοράς θα υπολογιστεί σύμφωνα με τους γενικούς (νεότερους)
κανόνες έκδοσης Μεριδίων ή

– το μέρος της πώλησης υπολογίζεται μεταγενέστερα αναφορικά με
τους γενικούς κανόνες εξαγοράς Μεριδίων μαζί με το μέρος που
αφορά στην αγορά, σύμφωνα με τους νεότερους (σε σχέση με το
μέρος της πώλησης) κανόνες έκδοσης των Μεριδίων ή

– οι Τιμές Εξαγοράς καταβάλλονται μεταγενέστερα αναφορικά με τους
γενικούς κανόνες εξαγοράς Μεριδίων, σύμφωνα με τους κανόνες
πληρωμής της τιμής αγοράς που αφορά το μέρος της αγοράς.

Η διαδικασία μετατροπής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον Διανο-
μέα ή τον Πράκτορα Πληρωμών που χρησιμοποιεί ο Μεριδιούχος για
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τη μετατροπή των Μεριδίων. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρξει
καθυστέρηση στην παραλαβή της αίτησης μετατροπής από την Εται-
ρεία. Οι επενδυτές πρέπει να συμβουλεύονται το Διανομέα τους προτού
υποβάλλουν αίτηση μετατροπής. Κατά την μετατροπή Μεριδίων μέσω
Διανομέων και Πρακτόρων Πληρωμών στην Ιταλία, οι Μεριδιούχοι
ενδέχεται να επιβαρύνονται με προμήθεια συναλλαγής ύψους έως και
75 Ευρώ ανά συναλλαγή, επιπρόσθετα της Προμήθειας Μετατροπής.

Εάν η περίοδος της επένδυσης είναι βραχυπρόθεσμη, οι προμήθειες αυτές
ενδέχεται να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν τυχόν αποδόσεις από
επένδυση σε Μερίδια ενός Υποκεφαλαίου. Ως εκ τούτου, συνιστάται
μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας. Ενδέχεται να προκύψουν πρό-
σθετα έξοδα εάν η μετατροπή Μεριδίων δεν πραγματοποιηθεί μέσω των
Διανομέων, του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων,
της Εταιρείας Διαχείρισης ή των Πρακτόρων Πληρωμών.

Οι μετατροπές μπορούν να επηρεαστούν μόνο σε περιπτώσεις όπου
είναι δυνατή τόσο η εξαγορά των εν λόγω Μεριδίων και η εγγραφή των
ζητούμενων Μεριδίων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό
το θέμα, δείτε τις ενότητες «Εγγραφές» και «Εξαγορές». Δεν θα υπάρξει
μερική εκτέλεση της αίτησης εκτός εάν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
έκδοσης των Μεριδίων που πρόκειται να αποκτηθούν παρά μόνο μετά
την εξαγορά των Μεριδίων προς μετατροπή.

Δεν είναι δυνατή η απόσυρση των αιτήσεων για τη μετατροπή των
Μεριδίων μετά την παραλαβή τους, εξαιρουμένης της περίπτωσης
αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και της
εξαγοράς Μεριδίων, σύμφωνα με το Καταστατικό. Εάν ο υπολογισμός
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων προς αγορά ανασταλεί
μετά την εξαγορά των Μεριδίων προς μετατροπή, κατά τη διάρκεια
της αναστολής μπορεί να ανακληθεί μόνο η συνιστώσα της αίτησης
μετατροπής που αφορά στην αγορά.

Ο αριθμός των Μεριδίων που πρόκειται να εκδοθούν ως αποτέλεσμα
της μετατροπής θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω μαθημα-
τικό τύπο:

N = A x B x C

D

N = ο αριθμός των νέων Μεριδίων προς έκδοση (ως αποτέλεσμα της
μετατροπής).

A = ο αριθμός των Μεριδίων προς μετατροπή.
B = η Τιμή Εξαγοράς των Μεριδίων προς μετατροπή κατά την συγκε-

κριμένη Ημέρα Αποτίμησης (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν ισχύουσες
προμήθειες εξαγοράς).

C = ο παράγοντας μετατροπής νομίσματος βάσει της ισχύουσας συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας (ή όπου τα σχετικά νομίσματα είναι τα ίδια,
C = 1).

D = η Τιμή Εγγραφής των Μεριδίων προς έκδοση κατά την αντίστοιχη
Ημέρα Αποτίμησης (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν ισχύουσες Προ-
μήθειες Πώλησης).

Οποιοσδήποτε Μεριδιούχος που αναλαμβάνει την μετατροπή Μεριδίων
μπορεί να πραγματοποιήσει φορολογήσιμο κέρδος ή ζημία, ανάλογα με
τις νομικές διατάξεις της χώρας υπηκοότητας, διαμονής ή κατοικίας.

Η διαδικασία μετατροπής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον Δια-
νομέα ή τον Πράκτορα Πληρωμών που έχει επιλέξει ο Μεριδιούχος για
τη μετατροπή των Μεριδίων του.

Εάν οι αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής (αναφορικά με το μερίδιο
εξαγοράς) υπερβούν το 10% των Μεριδίων σε έκδοση του εν λόγω Υπο-
κεφαλαίου σε μία Ημέρα Αποτίμησης, η Εταιρεία δύναται επίσης να
αποφασίσει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των αιτήσεων εξα-
γοράς και μετατροπής για χρονική περίοδο που η Εταιρεία θεωρεί ότι
θα είναι προς όφελος του συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου, ενώ η εν λόγω
αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο Ημέρες Αποτίμησης. Κατά
την Ημέρα Αποτίμησης αμέσως μετά την εν λόγω περίοδο, θα δοθεί
προτεραιότητα σε αυτές τις αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής, οι
οποίες θα διεκπεραιωθούν νωρίτερα από τις αιτήσεις που θα ληφθούν
μετά τη συγκεκριμένη περίοδο.

6. Εξισορρόπηση εσόδων
Η Εταιρεία εφαρμόζει την επονομαζόμενη διαδικασία εξισορρόπησης
εσόδων για τις Κατηγορίες Μεριδίων των Υποκεφαλαίων. Αυτό σημαίνει
ότι διατηρείται ένας λογαριασμός εξισορρόπησης, στον οποίο καταγρά-
φεται το μέρος των εσόδων και τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά
κέρδη/ζημίες που σωρεύονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
και τα οποία αντιμετωπίζονται σαν να περιλαμβάνονται στην Τιμή
Εγγραφής/Εξαγοράς. Τα συνεπαγόμενα έξοδα λαμβάνονται υπ’ όψιν
κατά τον υπολογισμό της διαδικασίας εξισορρόπησης εσόδων.

Η διαδικασία εξισορρόπησης εσόδων χρησιμοποιείται για την κατα-
γραφή των διακυμάνσεων μεταξύ των εσόδων και των πραγματοποιη-
θέντων κεφαλαιακών κερδών/ζημιών από τη μία πλευρά, και των άλλων
στοιχείων ενεργητικού από την άλλη, τα οποία προκαλούνται από τις
καθαρές εισροές κεφαλαίων ή εκροές κεφαλαίων, λόγω πώλησης ή
εξαγοράς Μεριδίων. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε καθαρή εισροή
μετρητών θα μείωνε το μερίδιο των εσόδων και τα πραγματοποιηθέντα
κεφαλαιακά κέρδη/ζημίες επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός
Υποκεφαλαίου και κάθε εκροή θα το αύξανε.

7. Υπολογισµός Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατηγορίας Μεριδίων θα
υπολογίζεται στο Νόμισμα Βάσης του εκάστοτε Υποκεφαλαίου και, εάν
σε κάποιο Υποκεφάλαιο έχουν εκδοθεί Μερίδια σε διαφορετικά νομί-
σματα αναφοράς, η εν λόγω Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα δημοσιεύε-
ται στο νόμισμα στο οποίο είναι εκπεφρασμένη η συγκεκριμένη Κατη-
γορία Μεριδίων, εκτός εάν υπάρχει αναστολή του υπολογισμού της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Κάθε Ημέρα Αποτίμησης ή σε μία ή περισ-
σότερες στιγμές κατά τη διάρκεια μίας ημέρας αποτίμησης, η Καθαρή
Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό
ενεργητικό της Εταιρείας που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη Κατηγορία
Μεριδίων, (δηλαδή το κατ’ αναλογία μερίδιο των στοιχείων ενεργητικού
που αντιστοιχεί στην εκάστοτε Κατηγορία Μεριδίων μείον το κατ’ ανα-
λογία μερίδιο των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε μια Κατηγορία
Μεριδίων κατά τη συγκεκριμένη Ημέρα Αποτίμησης ή σε κάποια στιγμή
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Ημέρας Αποτίμηση)ς, με τον
αριθμό των Μεριδίων σε κυκλοφορία της σχετικής Κατηγορίας Μερι-
δίων. Η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς
τα πάνω ή προς τα κάτω στο επόμενο δεκαδικό ψηφίο του νομίσματος,
σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τα Υποκεφάλαια χρηματαγοράς, η Καθαρή Αξία Ενερ-
γητικού ανά Μερίδιο δύναται να προσδιοριστεί πλέον/μείον των σωρευ-
μένων εσόδων και των αναμενόμενων εξόδων ανά Μερίδιο μέχρι και
την ημέρα πριν από την ημερομηνία αποτίμησης.

Εάν μετά τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού υπάρξουν
σημαντικές αλλαγές στις τιμές των αγορών στις οποίες διακινείται ή
είναι εισηγμένο σημαντικό μέρος των στοιχείων ενεργητικού μιας Κατη-
γορίας Μεριδίων, η Εταιρεία δύναται, προς όφελος των Μεριδιούχων
και της Εταιρείας, να αγνοήσει την πρώτη αποτίμηση και να πραγμα-
τοποιήσει δεύτερη αποτίμηση.

Τα στοιχεία ενεργητικού θα αποτιμώνται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

α) Τα μετρητά, οι προθεσμιακές καταθέσεις και τα συναφή στοιχεία ενερ-
γητικού αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία πλέον των τόκων.
Εάν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, η
αποτίμηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην τιμή ρευστοποίησης
σε περίπτωση που η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή
την επένδυση, τα διαθέσιμα και τα συναφή στοιχεία ενεργητικού.
Υπό αυτή την έννοια, η τιμή ρευστοποίησης αντιστοιχεί στην τιμή
πώλησης ή στην αξία που πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρεία κατά
την ακύρωση.

β) Οι επενδύσεις που είναι εισηγμένες ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγ-
μάτευσης σε χρηματιστήριο αποτιμώνται με βάση την πιο πρόσφατη
διαθέσιμη τιμή διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο που αποτελεί
την κύρια αγορά για την εκάστοτε επένδυση.



Allianz Global Investors Fund

15

γ) Οι επενδύσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη
Ελεγχόμενη Αγορά αποτιμώνται με βάση την πιο πρόσφατη διαθέ-
σιμη τιμή διαπραγμάτευσης.

δ) Οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς των οποίων η τελευταία διαθέ-
σιμη τιμή διαπραγμάτευσης δεν αντιστοιχεί στην ανάλογη αγοραία
τιμή, καθώς και οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς, που δεν είναι
εισηγμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επί-
σημο χρηματιστήριο ή σε άλλη Ελεγχόμενη Αγορά, καθώς και όλα
τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, αποτιμώνται με βάση την πιθανή
τιμή πώλησης, η οποία καθορίζεται με σύνεση και καλή τη πίστει.

ε) Οι αξιώσεις επιστροφών από το δανεισμό τίτλων αποτιμώνται με
βάση την αντίστοιχη αγοραία αξία των τίτλων και των μέσων χρη-
ματαγοράς που αποτέλεσαν το αντικείμενο του δανεισμού.

στ)Η καθαρή αξία των εσόδων ρευστοποίησης, τα οποία προκύπτουν
από τη ρευστοποίηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προ-
θεσμιακών συμβάσεων ή συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης που
δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια ή
άλλες Ελεγχόμενες Αγορές αποτιμώνται, σύμφωνα με τις πολιτικές
που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τους υπολογισμούς
που εφαρμόζονται σταθερά για όλους τους τύπους συμβάσεων. Τα
έσοδα από τη ρευστοποίηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης,
προθεσμιακών συμβάσεων ή συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης
που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια ή
άλλες Ελεγχόμενες Αγορές θα καθορίζονται με βάση την πιο πρό-
σφατη διαθέσιμη τιμή διαπραγμάτευσης των εν λόγω συμβάσεων
στα χρηματιστήρια και τις Ελεγχόμενες Αγορές, στις οποίες η Εται-
ρεία θέτει υπό διαπραγμάτευση τα εν λόγω συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, τις προθεσμιακές συμβάσεις ή τις συμβάσεις δικαιω-
μάτων προαίρεσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ρευστο-
ποίηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των προθεσμια-
κών συμβάσεων ή των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης την
ημέρα κατά την οποία αποτιμάται το καθαρό ενεργητικό, η αξία
ρευστοποίησης για τις εν λόγω συμβάσεις υπολογίζεται με βάση τη
δίκαιη και εύλογη αξία που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου αποτιμώνται βάσει της αγο-
ραίας αξίας τους σε συνάρτηση με την ισχύουσα καμπύλη επιτοκίων.

η) Οι συμφωνίες ανταλλαγής δεικτών και χρηματοοικονομικών μέσων
αποτιμώνται με βάση την αγοραία αξία τους, η οποία καθορίζεται
σε συνάρτηση με τον αντίστοιχο δείκτη ή το χρηματοοικονομικό
μέσο. Η αξία της συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών και χρηματοοι-
κονομικών μέσων υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία της εν
λόγω συμφωνίας ανταλλαγής, όπως καθορίστηκε καλή τη πίστει
και σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο.

θ) Τα μερίδια υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ
αποτιμώνται βάσει της τελευταίας καθορισμένης τιμής εξαγοράς που
είναι δυνατόν να καταβληθεί.

Η αξία όλων των στοιχείων ενεργητικού και όλων των υποχρεώσεων
που δεν είναι εκπεφρασμένες στο Νόμισμα Βάσης του εκάστοτε Υπο-
κεφαλαίου θα μετατρέπεται στο εν λόγω νόμισμα βάσει της πλέον
πρόσφατης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Εάν η εν λόγω ισοτιμία δεν
είναι διαθέσιμη, θα καθορίζεται καλή τη πίστει σύμφωνα με τις διαδι-
κασίες που έχουν καθιερωθεί από την Εταιρεία.

Κατ’ απόκλιση των ανωτέρω, για αρκετά Υποκεφάλαια θα χρησιμο-
ποιηθεί μοντέλο τιμολόγησης δίκαιης αξίας. Σε αυτή την περίπτωση,
η σχετική κοινοποίηση θα αναφέρεται στο ενημερωτικό φύλλο του αντί-
στοιχου Υποκεφαλαίου. Το μοντέλο τιμολόγησης δίκαιης αξίας σημαίνει
ότι η αξία ορισμένων στοιχείων ενεργητικού θα προσαρμόζεται έτσι
ώστε να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα η δίκαιη αξία τους βάσει ορι-
σμένων κριτηρίων. Οι εν λόγω προσαρμογές δύναται να συμβούν κατά
τη διάρκεια των περιόδων παρακολούθησης, όπως ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς, εάν (1) η έκθεση στον κίνδυνο
των επενδύσεων σε μετοχές ενός Υποκεφαλαίου σε μια συγκεκριμένη
χώρα (εξαιρουμένων των επενδύσεων που διατηρούνται μέσω υποκεί-
μενων αμοιβαίων κεφαλαίων) φθάσει ή υπερβεί ένα συγκεκριμένο επί-
πεδο ενεργοποίησης, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά

καιρούς, κατά την πρώτη Ημέρα Αποτίμησης της αντίστοιχης περιόδου
παρακολούθησης και (2), εάν κατά την αντίστοιχη τελική προθεσμία
παραλαβής των αιτήσεων του συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου, το κύριο
χρηματιστήριο της αντίστοιχης χώρας έχει ήδη κλείσει κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ώρες και ημέρες. Εάν πληρούνται οι προαναφερθείσες προ-
ϋποθέσεις, συγκρίνεται η αξία των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου τα οποία συνθέτουν μέρος της έκθεσης σε κίνδυνο των μετοχών
στη σχετική μεμονωμένη χώρα βάσει των τιμών κλεισίματος στο κύριο
χρηματιστήριο της συγκεκριμένης χώρας, με την εκτιμώμενη αξία τους
κατά τη στιγμή υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Η εκτίμηση βασίζεται στη μετακίνηση των προσανα-
τολισμένων σε δείκτες μέσων μετά το πέρας των εργασιών του κύριου
χρηματιστηρίου της συγκεκριμένης χώρας. Εάν η εν λόγω σύγκριση
οδηγεί σε απόκλιση από την εκτιμώμενη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός
Υποκεφαλαίου κατά, τουλάχιστον, ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενεργο-
ποίησης, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς, η
Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα προσαρμοστεί ανα-
λόγως, στο βαθμό που η μη προσαρμοσθείσα αξία δεν αντιπροσωπεύει
την πραγματική της αξία.

Η Εταιρεία, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, δύναται
να επιτρέπει τη χρήση ορισμένων μεθόδων αποτίμησης, εάν θεωρεί ότι
η εν λόγω αποτίμηση είναι περισσότερο δίκαιη για ένα στοιχείο ενερ-
γητικού της Εταιρείας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ανά Μερίδιο για κάθε Κατηγορία Μεριδίων, καθώς και σχετικά με τις
τιμές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής ανά Μερίδιο για κάθε Κατη-
γορία Μεριδίων των μεμονωμένων Υποκεφαλαίων, από την έδρα της
Εταιρείας και από την Εταιρεία Διαχείρισης, τους Πράκτορες Πληρωμών
και Πληροφοριών και τους Διανομείς, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι τιμές μεριδίων για κάθε Κατηγορία Μεριδίων δημοσιεύονται, εάν απαι-
τείται, για κάθε Υποκεφάλαιο σε μία ή περισσότερες εφημερίδες στις
χώρες διανομής των Μεριδίων. Διατίθενται επίσης μέσω του Διαδικτύου
(www.allianzglobalinvestors.lu), του Reuters (ALLIANZGI01) και όπως
ορίζεται διαφορετικά στα ενημερωτικά φύλλα των σχετικών Υποκεφα-
λαίων. Η Εταιρεία, οι Διανομείς, οι Πράκτορες Πληρωμών και Πληρο-
φοριών και η Εταιρεία Διαχείρισης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν
λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις δημοσιευμένες τιμές.

8. Προσωρινή αναστολή του υπολογισµού
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και
παρεπόµενη αναστολή συναλλαγών

H Εταιρεία δύναται να αναστείλει τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού ανά Μερίδιο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου ή μεμονωμένης
Κατηγορίας Μεριδίων, καθώς και την έκδοση, την εξαγορά και τη μετα-
τροπή των Μεριδίων κάθε μεμονωμένου Υποκεφαλαίου ή μιας μεμο-
νωμένης Κατηγορίας Μεριδίων:

α) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου (εκτός των κανονικών
τραπεζικών αργιών) κατά την οποία οποιοδήποτε εκ των κύριων
χρηματιστηρίων ή άλλων αγορών στις οποίες είναι εισηγμένο ή που
διακινείται σημαντικό μέρος των συναλλαγών των στοιχείων ενεργη-
τικού ενός Υποκεφαλαίου είναι κλειστές ή κατά τη διάρκεια οποιασ-
δήποτε περιόδου κατά την οποία έχουν απαγορευτεί ή έχουν ανα-
σταλεί οι συναλλαγές στα εν λόγω χρηματιστήρια ή αγορές, υπό την
προϋπόθεση ότι το κλείσιμο, η απαγόρευση ή η αναστολή επηρεάζει
την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού του εν λόγω Υποκεφα-
λαίου της Εταιρείας που είναι εισηγμένο στο εκάστοτε χρηματιστήριο
ή αγορά, ή

β) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία, σύμφωνα
με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντρέχουν λόγοι έκτα-
κτης ανάγκης, οι οποίοι θα οδηγήσουν, για πρακτικούς λόγους, σε
αδυναμία διεξαγωγής της πώλησης ή αποτίμησης των στοιχείων
ενεργητικού συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου ή Κατηγοριών Μεριδίων
της Εταιρείας, ή

γ) σε περιόδους που παρουσιάζεται βλάβη στα μέσα επικοινωνίας ή υπο-
λογισμού που χρησιμοποιούνται συνήθως στα χρηματιστήρια ή σε
άλλες αγορές για τον καθορισμό της τιμής ή της αξίας των επενδύ-
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σεων ενός Υποκεφαλαίου ή μιας Κατηγορίας Μεριδίων ή για τον
καθορισμό της τρέχουσας τιμής ή αξίας των επενδύσεων του συγκε-
κριμένου Υποκεφαλαίου ή της συγκεκριμένης Κατηγορίας Μερι-
δίων, ή

δ) εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατός ο
γρήγορος ή ο ακριβής καθορισμός των τιμών των στοιχείων ενερ-
γητικού της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο
ή σε συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων, ή

ε) κατά τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία η Εταιρεία αδυνατεί να
επαναπατρίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την εξαγορά των Μερι-
δίων ή κατά την οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με
την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταφορά κεφαλαίων από
πώληση ή για αγορά επενδύσεων ή για πληρωμές που απορρέουν
από εξαγορές Μεριδίων σε συνήθεις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή

στ)από τη στιγμή της ανακοίνωσης από τους επενδυτές της σύγκλησης
έκτακτης συνέλευσης των Μεριδιούχων με στόχο την εκκαθάριση
της Εταιρείας, τη ρευστοποίηση ενός Υποκεφαλαίου ή μιας Κατη-
γορίας Μεριδίων ή με στόχο την πραγματοποίηση συγχώνευσης
της Εταιρείας, ενός Υποκεφαλαίου ή μιας Κατηγορίας Μεριδίων ή
με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρευστοποίηση Υποκεφαλαίων
ή Κατηγοριών Μεριδίων ή με στόχο τη συγχώνευση Υποκεφαλαίων
ή Κατηγοριών Μεριδίων, ή

ζ) στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία δεν είναι δυνα-
τόν να διεξαχθεί επαρκώς ή καθόλου η αποτίμηση των αντισταθμί-
σεων συναλλαγματικού κινδύνου των Υποκεφαλαίων ή των Κατη-
γοριών Μεριδίων των οποίων οι αντίστοιχοι επενδυτικοί στόχοι
και πολιτικές εμπεριέχουν την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κιν-
δύνου σε επίπεδο Κατηγορίας Μεριδίων ή Υποκεφαλαίου ή

η) στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία δεν είναι
δυνατόν να διεξαχθεί επαρκώς ή καθόλου η αποτίμηση των αντι-
σταθμίσεων έναντι της διάρκειας των Υποκεφαλαίων ή των Κατη-
γοριών Μεριδίων, των οποίων οι αντίστοιχοι επενδυτικοί στόχοι
και πολιτικές εμπεριέχουν την αντιστάθμιση έναντι της διάρκειας
σε επίπεδο Κατηγορίας Μεριδίων ή Υποκεφαλαίου.

Εάν κριθεί απαραίτητη η εν λόγω αναστολή θα δημοσιευθεί ανάλογη
ανακοίνωση από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να ειδοποιήσει τους
Μεριδιούχους που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, εξαγοράς ή μετα-
τροπής Μεριδίων για τα οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισμός της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Οποιαδήποτε αναστολή αυτού του είδους
σε μια Κατηγορία Μεριδίων δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο ή την έκδοση, εξαγορά ή μετατροπή
Μεριδίων άλλων Κατηγοριών Μεριδίων.

Οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής είναι ανέκκλητες, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού.

9. Καθορισµός των τιµών εγγραφής,
εξαγοράς και µετατροπής

Οι τιμές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής καθορίζονται κάθε
Ημέρα Αποτίμησης.

Η Τιμή Εγγραφής για Μερίδια μιας Κατηγορίας Μεριδίων ενός Υπο-
κεφαλαίου ισοδυναμεί με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο
της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων συν την Προμήθεια Πώλησης,
εάν ισχύει. Η Τιμή Εγγραφής μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τα
πάνω ή προς τα κάτω, βάσει της πλησιέστερης μονάδας του αντίστοι-
χου νομίσματος.

Η Τιμή Εγγραφής για Μερίδια μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μερι-
δίων ενός Υποκεφαλαίου ισοδυναμεί με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού
ανά Μερίδιο της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων μείον την προμή-
θεια εξαγοράς, εάν ισχύει. Η Τιμή Εξαγοράς μπορεί να στρογγυλοποι-
ηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, βάσει της πλησιέστερης μονάδας
του αντίστοιχου νομίσματος.

Η αίτηση για τη μετατροπή Μεριδίων θα αντιμετωπίζεται ως αίτηση
εξαγοράς Μεριδίων συνοδεία ταυτόχρονης αίτησης αγοράς Μεριδίων.
Η μετατροπή αυτή υπολογίζεται βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
ανά Μερίδιο της συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων, κατά την οποία
ενδέχεται να χρεώνεται Προμήθεια Μετατροπής, η οποία αντιστοιχεί
στην Προμήθεια Πώλησης της Κατηγορίας Μεριδίων που πρόκειται
να αγοραστούν ή στην προμήθεια εξαγοράς της Κατηγορίας Μεριδίων
που πρόκειται να μετατραπούν. Οι τιμές που διέπουν τη μετατροπή
μπορούν να στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω βάσει
του επόμενου ψηφίου του αντίστοιχου νομίσματος.

Οι Προμήθειες Πώλησης, εξαγοράς και Μετατροπής χρεώνονται ως
ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγο-
ρίας Μεριδίων. Το ποσοστά τυχόν Προμηθειών Πώλησης, εξαγοράς ή
Μετατροπής που επιβαρύνουν μια Κατηγορία Μεριδίων ενός Υποκε-
φαλαίου αναφέρονται στο Παράρτημα 4.

10. Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριό-
τητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας

Έχει επιβληθεί σε όλους του επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού
κλάδου η υποχρέωση να αποτρέπουν τη χρήση των επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δυνάμει του
νόμου του Λουξεμβούργου της 5ης Απριλίου 1993, αναφορικά με τον
χρηματοοικονομικό κλάδο (όπως τροποποιήθηκε) και της 12ης Νοεμ-
βρίου 2004, αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (όπως τροποποιήθηκε), καθώς και των Εγκυκλίων
της αρχής CSSF (συγκεκριμένα της Εγκυκλίου 08/387 με ημερομηνία
19 Δεκεμβρίου 2008).

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επιβληθεί μια διαδικασία για την εξακρίβωση
των στοιχείων των επενδυτών. Η φόρμα αίτησης ενός επενδυτή πρέπει
τυπικά να συνοδεύεται, στην περίπτωση μεμονωμένων ατόμων, από
αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας του ατόμου (ή άλλων γενικώς
αποδεκτών εγγράφων ταυτοποίησης, όπως το δίπλωμα οδήγησης ή
η άδεια διαμονής) και, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, από
αντίγραφο του καταστατικού (ή άλλο γενικώς αποδεκτό έγγραφο σύ-
στασης), απόσπασμα του εμπορικού μητρώου και μια λίστα εξουσιο-
δοτημένων υπογραφόντων.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των νομικών προσώπων που δεν είναι
εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, ενδέχεται να απαιτείται
η εξακρίβωση των στοιχείων των Μετόχων που κατέχουν περισσότερο
από 25% των Μετοχών που έχουν εκδοθεί ή των δικαιωμάτων ψήφου,
καθώς και των ατόμων που ασκούν σημαντική επιρροή στη διαχείριση
του σχετικού νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση καταπιστεύματος, η φόρμα αίτησης πρέπει να συνο-
δεύεται από ένα αντίγραφο της πράξης ίδρυσης καταπιστεύματος, ένα
αντίγραφο του καταστατικού ή άλλων εγγράφων σύστασης του(των)
διαχειριστή(ών), καθώς και από μια λίστα εξουσιοδοτημένων υπογρα-
φόντων. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να απαιτείται η εξακρίβωση των στοι-
χείων του διαχειριστή, του ιδρυτή, του τελικού δικαιούχου και του
προστάτη του καταπιστεύματος.

Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα
από την αρμόδια αρχή (όπως, για παράδειγμα, από έναν πρέσβη, προ-
ξενείο, συμβολαιογράφο, αστυνομικό ή αντίστοιχο αξιωματούχο της
αρμόδιας δικαιοδοσίας).

Η εν λόγω διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων πρέπει να ακολουθείται
στις ακόλουθες περιστάσεις:

α) στην περίπτωση των άμεσων εγγραφών στην Εταιρεία και

β) στην περίπτωση εγγραφών που λαμβάνονται από την Εταιρεία από
διαμεσολαβητές που κατοικούν σε χώρες οι οποίες δεν επιβάλλουν
υποχρέωση εξακρίβωσης των στοιχείων των επενδυτών ισοδύναμη
με αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμ-
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βούργου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων
εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είναι γενικώς
αποδεκτό ότι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου οι
οποίοι κατοικούν στις περισσότερες χώρες που έχουν επικυρώσει
τα συμπεράσματα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης θεω-
ρούνται ως διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν υποχρέωση εξακρίβω-
σης στοιχείων ισοδύναμη με αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με τη
νομοθεσία Λουξεμβούργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι-
σμού του Μεγάλου Δουκάτου της 29ης Ιουλίου 2008).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες
και έγγραφα τεκμηρίωσης, εφόσον απαιτούνται για τη συμμόρφωση
με τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οι εν λόγω πληροφορίες
που παρέχονται στην Εταιρεία συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε
επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

11. Εισαγωγή σε χρηµατιστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει (δεν έχει όμως προβεί
ακόμη σε αυτή την ενέργεια) την εισαγωγή των Μεριδίων οποιουδήποτε
Υποκεφαλαίου στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή σε άλλα χρη-
ματιστήρια ή για διαπραγμάτευση σε ελεγχόμενες αγορές. Ωστόσο, η
Εταιρεία γνωρίζει ότι –χωρίς την έγκρισή της– κατά τη χρονική περίοδο
εκτύπωσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, διακινούνταν Μερίδια
Υποκεφαλαίων σε ορισμένες αγορές. Η αντίστοιχη λίστα διατίθεται στο
Παράρτημα 6. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναστολής της
εν λόγω διαπραγμάτευσης βραχυπρόθεσμα ή το ενδεχόμενο εισαγωγής
Μεριδίων των Υποκεφαλαίων σε άλλες αγορές (ενδεχομένως ακόμη και
βραχυπρόθεσμα) ούτε το ενδεχόμενο να διακινούνται ήδη εκεί.

Η αγοραία τιμή που διέπει την τιμή των Μεριδίων που διακινούνται σε
χρηματιστήρια ή σε άλλες αγορές δεν καθορίζεται αποκλειστικά από
την αξία των στοιχείων ενεργητικού που διατηρεί το Υποκεφάλαιο.
Η τιμή καθορίζεται επίσης από την προσφορά και τη ζήτηση. Ως εκ
τούτου, η αγοραία τιμή ενδέχεται να αποκλίνει από την καθορισμένη
τιμή Μεριδίου ανά μερίδιο για την εκάστοτε Κατηγορία Μεριδίων.
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1. Αµοιβή διαχείρισης και
πράκτορα κεντρικής διοίκησης

Η Εταιρεία καλύπτει όλα τα έξοδα που βαρύνουν το αντίστοιχο Υπο-
κεφάλαιο και τα οποία προκύπτουν από τα στοιχεία ενεργητικού του
εν λόγω Υποκεφαλαίου:

Η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβή («αμοιβή διαχείρισης και πράκτορα
κεντρικής διοίκησης») στην Εταιρεία Διαχείρισης για τη διαχείριση και
την κεντρική διοίκηση ενός Υποκεφαλαίου από τα στοιχεία ενεργητικού
του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου, εκτός εάν αυτή η αμοιβή χρεώνεται
απευθείας στον Μεριδιούχο υπό τους όρους μιας συγκεκριμένης Κατη-
γορίας Μεριδίων.

Οι προμήθειες για τους Διαχειριστές Επενδύσεων που χρησιμοποιεί
η Εταιρεία Διαχείρισης καταβάλλονται από την Εταιρεία Διαχείρισης
και προέρχονται από την αμοιβή διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής
διοίκησης που λαμβάνει, καθώς και, εάν ισχύει, από την προμήθεια που
συνδέεται με την απόδοση.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρεώνεται άμεσα στον Μεριδιούχο, στο
πλαίσιο μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων, η αμοιβή διαχείρισης
και πράκτορα κεντρικής διοίκησης χρεώνεται μηνιαίως ως οφειλόμενο
ποσό και σε αναλογική βάση, σύμφωνα με τη μέση ημερήσια Καθαρή
Αξία Ενεργητικού της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων ενός Υποκε-
φαλαίου. Το ποσό της αμοιβής διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής
διοίκησης που χρεώνεται παρατίθεται στο Παράρτημα 4.

Εάν ένα Υποκεφάλαιο αποκτήσει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ του οποίου η
διαχείριση πραγματοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια εταιρεία ή
άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία συνδέεται στο πλαίσιο συνδια-
χείρισης ή ελέγχου από κοινού ή λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης
συμμετοχής (τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου ή των ψήφων), τότε ούτε
η Εταιρεία ούτε η συνδεόμενη εταιρεία δύνανται να χρεώνουν προμή-
θειες εγγραφής ή εξαγοράς μεριδίων. Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη
πρόταση, η Εταιρεία θα μειώσει επίσης το ποσοστό που της αναλογεί
σχετικά με την αμοιβή διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής διοίκησης
για τα μερίδια που ανήκουν στον εν λόγω συνδεόμενο ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ,
κατά την αντίστοιχη πραγματική, υπολογισμένη και καθορισμένη αμοιβή
διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που αποκτήθηκε. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα την πλήρη μείωση οποιασδήποτε αμοιβής διαχείρισης και πρά-
κτορα κεντρικής διοίκησης που επιβάλλεται σε επίπεδο κατηγορίας
μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου σε περίπτωση συνδεόμενου ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ
που επηρεάζονται από υψηλότερη ή ίδιου επιπέδου σταθερή αμοιβή
διαχείρισης. Ωστόσο, η μείωση δεν πραγματοποιείται αναφορικά με τον
εν λόγω συνδεόμενο ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, ως αποζημίωση για την εν λόγω
πραγματική, υπολογισμένη και σταθερή αμοιβή διαχείρισης υπέρ του
αντίστοιχου Υποκεφαλαίου. Το ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υπο-
κεφαλαίου ενδέχεται να παρέχει ή άμεσα ή έμμεσα κανόνες σχετικά με
το εν λόγω Υποκεφάλαιο.

Η μέση σταθμισμένη αμοιβή διαχείρισης για τα προς απόκτηση Μερί-
δια υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
2,50% ετησίως. Σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια που
υπόκεινται σε τεχνικές και μέσα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2,
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόστος που προκύπτει σε επίπεδο
υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρέωση
αμοιβής διαχείρισης από τις αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης, γεγονός
που θα έχει επίπτωση στις τιμές εξαγοράς των εν λόγω υποκείμενων
αμοιβαίων κεφαλαίων.

2. Προµήθειες που συνδέονται
µε την απόδοση

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να χρεώσει προμήθεια
απόδοσης σε επιλεγμένα Υποκεφάλαια, υπό της προϋπόθεση ότι η εν
λόγω προμήθεια δεν θα χρεωθεί απευθείας στον Μεριδιούχο στο πλαί-
σιο μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων. Στο ενημερωτικό φύλλο
του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά
με το πότε χρεώνεται η προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση και
παρατίθεται ο δείκτης αναφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά
τον υπολογισμό της προμήθειας που συνδέεται με την απόδοση.

Εάν η προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση αναγράφεται στο ενη-
μερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου και δεν παρέχεται
καμία άλλη μέθοδος υπολογισμού, η προμήθεια που συνδέεται με την
απόδοση θα υπολογίζεται βάσει της Μεθόδου 1 που περιγράφεται
παρακάτω. Εάν χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος διαφορετική από τη
Μέθοδο 1, θα δηλώνεται ρητά στο ενημερωτικό φύλλο του αντίστοι-
χου Υποκεφαλαίου αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής μεθόδου.

Μέθοδος 1:

Οποιαδήποτε προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση ισοδυναμεί
με το ένα τέταρτο του ποσού με θετικό πρόσημο κατά το οποίο το
σύνολο των παρακάτω στοιχείων υπερβαίνει την απόδοση του δεί-
κτη αναφοράς (κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου):

α) η απόδοση της επένδυσης για την Κατηγορία Μεριδίων του
Υποκεφαλαίου,

β) τα ποσά της αμοιβής διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής διοίκησης,
καθώς και η αμοιβή διαχείρισης που χρεώνεται στα στοιχεία ενεργη-
τικού του Υποκεφαλαίου τα οποία κατανέμονται στην Κατηγορία
Μεριδίων (δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν μείωση των εν λόγω
χρεώσεων σε περιπτώσεις επενδύσεων σε ορισμένα υποκείμενα
αμοιβαία κεφάλαια),

γ) το ποσό της ημερήσιας προμήθειας διανομής που επιβαρύνει τα
στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου τα οποία έχουν κατανε-
μηθεί σε μία Κατηγορία Μεριδίων και

δ) το ποσό των διανομών εάν υπάρχουν, που έχουν πραγματοποιηθεί
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού εξαμήνου.

Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλότερη προμήθεια
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των επενδυτικών αποτελεσμάτων ενός Υποκεφα-
λαίου έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη χρονική συσχέτιση με τις
τιμές που διέπουν τον υπολογισμό του δείκτη. Το γεγονός αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει την απόκλιση της εν λόγω αποτίμησης του
Υποκεφαλαίου από την αποτίμηση για λόγους καθορισμού της
τιμής των μεριδίων την ίδια ημέρα. Ανάλογα με το χρονικό διάστημα
που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέ-
χεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά τον συνυπολογισμό της προ-
μήθειας που συνδέεται με την απόδοση στην Καθαρή Αξία Ενεργη-
τικού της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων. Η προμήθεια που συνδέε-
ται με την απόδοση θα υπολογίζεται για κάθε Ημέρα Αποτίμησης
από την αρχή κάθε οικονομικού έτους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μεριδίων του εν λόγω Υποκεφαλαίου και ολόκληρο το ποσό θα
μεταφέρεται στα επόμενα σε συνεχή βάση. Το συνολικό μεταφερό-
μενο ποσό θα διατηρείται και, εάν είναι θετικό, θα καταβάλλεται
από το Υποκεφάλαιο μέσω μιας προμήθειας που θα επιβαρύνει την

Αµοιβές και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία,
τα Υποκεφάλαια και τις Κατηγορίες Μεριδίων
(προµήθειες και δαπάνες)
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εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων στο τέλος του οικονομικού εξαμή-
νου. Το συνολικό μεταφερόμενο ποσό, που θα διατηρείται σύμφω-
να με τη μέθοδο που περιγράφηκε ανωτέρω, μειώνεται τις Ημέρες
Αποτίμησης κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογι-
σμό, ο σχετικός δείκτης αναφοράς υπερβαίνει τα προσαρμοσμένα
αποτελέσματα επενδύσεων μιας Κατηγορίας Μεριδίων του Υποκε-
φαλαίου. Τα ποσά με αρνητικό πρόσημο μεταφέρονται σε επόμενη
χρήση κατά τη διάρκεια του οικονομικού εξαμήνου, αλλά όχι στα
επόμενα οικονομικά εξάμηνα.

Μέθοδος 2:

Οποιαδήποτε προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση ισοδυνα-
μεί με το ένα τέταρτο του ποσού με θετικό πρόσημο κατά το οποίο
το σύνολο των παρακάτω στοιχείων στο πλαίσιο μιας Κατηγορίας
Μεριδίων υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς (κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου):

α) η απόδοση της επένδυσης για την Κατηγορία Μεριδίων του Υπο-
κεφαλαίου και,

β) τα ποσά των διανομών εάν υπάρχουν, που έχουν πραγματοποιηθεί
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού εξαμήνου.

Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλότερη προμήθεια
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ανάλογα με το χρονικό διάστημα
που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέ-
χεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά τον συνυπολογισμό της προ-
μήθειας που συνδέεται με την απόδοση στην Καθαρή Αξία Ενεργητι-
κού του μεριδίου που ανήκει στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν μεταφορά ποσού με αρνητικό πρό-
σημο, η προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση θα υπολογίζεται
για κάθε Ημέρα Αποτίμησης από την αρχή κάθε οικονομικού εξα-
μήνου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την τρέχουσα αξία της αντίστοιχης
Κατηγορίας Μεριδίων του εν λόγω Υποκεφαλαίου και ολόκληρο το
ποσό θα μεταφέρεται στα επόμενα σε συνεχή βάση. Το συνολικό
μεταφερόμενο ποσό θα διατηρείται και, εάν είναι θετικό, θα κατα-
βάλλεται από το Υποκεφάλαιο μέσω μιας προμήθειας που θα επιβα-
ρύνει την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων στο τέλος του οικονομικού
εξαμήνου. Το συνολικό μεταφερόμενο ποσό, που θα διατηρείται
σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφηκε ανωτέρω, μειώνεται τις
Ημέρες Αποτίμησης κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον ανωτέρω
υπολογισμό, ο σχετικός δείκτης αναφοράς υπερβαίνει τα προσαρ-
μοσμένα αποτελέσματα επενδύσεων μιας Κατηγορίας Μεριδίων του
Υποκεφαλαίου. Τα ποσά με αρνητικό πρόσημο μεταφέρονται στο
επόμενο και εάν εξακολουθούν να υφίστανται στο τέλος του οικο-
νομικού εξαμήνου, μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό εξάμηνο
του Υποκεφαλαίου.

Εάν τα Μερίδια εξαγοραστούν, το αντίστοιχο ποσό τυχόν θετικής
σωρευμένης προμήθειας που συνδέεται με την απόδοση καταβάλ-
λεται άμεσα στην Εταιρεία Διαχείρισης. Εάν το ποσό της προμήθειας
που συνδέεται με την απόδοση και απορρέει από τον ανωτέρω υπο-
λογισμό είναι αρνητικό κατά την εξαγορά των Μεριδίων, θα μειωθεί
βάσει του ποσού που αντιστοιχεί στα εξαγορασθέντα Μερίδια.

Μέθοδος 3:

Τυχόν προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση ισοδυναμεί με το
ένα τέταρτο του ποσού με θετικό πρόσημο κατά το οποίο το σύνο-
λο των παρακάτω στοιχείων μιας Κατηγορίας Μεριδίων υπερβαίνει
την απόδοση του δείκτη αναφοράς (υπό την προϋπόθεση ότι το
ποσό της τελευταίας Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων πριν από τον υπολογισμό της
προμήθειας που συνδέεται με την απόδοση συν όλες τις διανομές
από τον τελευταίο ορισμό/την τελευταία προσαρμογή της υψηλό-
τερης αξίας υπερβαίνει την τρέχουσα υψηλότερη αξία):

α) η απόδοση της επένδυσης για την Κατηγορία Μεριδίων του Υπο-
κεφαλαίου και,

β) τα ποσά από τυχόν διανομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η υψηλότερη αξία είναι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο
της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος του προηγούμενου

οικονομικού έτους για το οποίο είχε καταβληθεί προμήθεια που συν-
δέεται με την απόδοση για την αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων.
Για τους σκοπούς αυτούς, η προμήθεια που συνδέεται με την από-
δοση που καταβλήθηκε σε προηγούμενο οικονομικό έτος λόγω
εξαγοράς Μεριδίων όπως περιγράφεται παρακάτω δεν θα λαμβάνε-
ται υπ’ όψιν. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλό-
τερη προμήθεια κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Ανάλογα με το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται ως βάση για
τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά
τον συνυπολογισμό της προμήθειας που συνδέεται με την απόδοση
στην αξία μεριδίου της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων. Λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τυχόν μεταφορά ποσού με αρνητικό πρόσημο, η
προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση θα υπολογίζεται για
κάθε Ημέρα Αποτίμησης από την αρχή κάθε οικονομικού εξαμήνου,
λαμβάνοντας υπ' όψιν την τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού της
αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων του εν λόγω Υποκεφαλαίου και
ολόκληρο το ποσό θα μεταφέρεται στα επόμενα σε συνεχή βάση.
Το συνολικό μεταφερόμενο ποσό θα διατηρείται και, εάν είναι θετι-
κό, θα καταβάλλεται από το Υποκεφάλαιο μέσω μιας προμήθειας
που θα επιβαρύνει την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων στο τέλος του
οικονομικού έτους. Το συνολικό μεταφερόμενο ποσό, που θα δια-
τηρείται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφηκε ανωτέρω, μειώ-
νεται τις Ημέρες Αποτίμησης κατά τις οποίες, σύμφωνα με την
ανωτέρω μέτρηση, ο σχετικός δείκτης αναφοράς υπερβαίνει τα προ-
σαρμοσμένα αποτελέσματα επενδύσεων μιας Κατηγορίας Μεριδίων
του Υποκεφαλαίου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η τυχόν Καθα-
ρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της αντίστοιχης Κατηγορίας
Μεριδίων συν όλες τις διανομές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον
τελευταίο ορισμό/την τελευταία προσαρμογή της υψηλότερης αξίας
μειωθούν σε επίπεδο χαμηλότερο από την τρέχουσα υψηλότερη
αξία και από το τρέχον θετικό συνολικό μεταφερόμενο ποσό που
διατηρείται, το εν λόγω θετικό ποσό θα μειωθεί, προκειμένου να
αποφευχθεί η πτώση κάτω από την υψηλότερη αξία, του ποσού
της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο της αντίστοιχης Κατη-
γορίας Μεριδίων συν όλες τις διανομές που πραγματοποιήθηκαν μετά
τον τελευταίο ορισμό/την τελευταία προσαρμογή της υψηλότερης
αξίας. Δεν υφίσταται μείωση για την αποφυγή μείωσης κάτω από
την υψηλότερη αξία του ποσού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά
Μερίδιο της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων συν όλες τις διανο-
μές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο ορισμό/την
τελευταία τροποποίηση της υψηλότερης αξίας, γεγονός που θα
οδηγούσε σε αρνητικό μεταφερόμενο και διατηρούμενο ποσό.

Τα αρνητικά ποσά μεταφέρονται στο επόμενο και εάν εξακολουθούν
να υφίστανται στο τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρονται στο
επόμενο οικονομικό έτος του Υποκεφαλαίου.

Εάν τα Μερίδια εξαγοραστούν, το αντίστοιχο ποσό τυχόν θετικής
σωρευμένης προμήθειας που συνδέεται με την απόδοση καταβάλ-
λεται άμεσα στην Εταιρεία Διαχείρισης. Εάν το ποσό της προμήθειας
που συνδέεται με την απόδοση και απορρέει από τον ανωτέρω υπο-
λογισμό είναι αρνητικό κατά την εξαγορά των Μεριδίων, θα μειωθεί
βάσει του ποσού που αντιστοιχεί στα εξαγορασθέντα Μερίδια.

Εάν ένας επιλεγμένος δείκτης αναφοράς πάψει να ισχύει, η Εταιρεία θα
τον αντικαταστήσει με άλλον συγκρίσιμο δείκτη.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι ενδέχεται να καταβάλ-
λεται προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση ακόμη και στην περί-
πτωση που η απόδοση της τιμής του μεριδίου είναι αρνητική.

3. Προµήθεια για συναλλαγή τίτλων
Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει προμήθεια διεκπεραίωσης ύψους 0,125%
για κάθε συναλλαγή τίτλων, εκτός εάν οι εν λόγω συναλλαγές βαρύ-
νονται ήδη με τα συνήθη τραπεζικά έξοδα. Ο Θεματοφύλακας δύναται
να χρεώσει χαμηλότερη αμοιβή κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

4. Αµοιβή διοίκησης
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία καταβάλλει ενιαία αμοιβή («αμοιβή διοίκησης»)
σε μηνιαία βάση προς την Εταιρεία Διαχείρισης από τα στοιχεία ενερ-
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γητικού του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου. Το ποσό αυτής της αμοιβής
διοίκησης σχετικά με τις Διαφορετικές Κατηγορίες Μεριδίων του αντί-
στοιχου Υποκεφαλαίου παρατίθεται στο Παράρτημα 4 και υπολογίζε-
ται βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της αντίστοιχης Κατηγο-
ρίας Μεριδίων, η οποία καθορίζεται σε καθημερινή βάση.

Σε αντάλλαγμα για την καταβολή της αμοιβής διοίκησης, η Εταιρεία
Διαχείρισης αποδεσμεύει την Εταιρεία από τις παρακάτω καταληκτικές
προμήθειες και δαπάνες:

– αμοιβή διοίκησης και θεματοφυλακής του Θεματοφύλακα,
– αμοιβή για τον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων,
– έξοδα για την κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης)

και την αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου, του Απλοποιημένου
Ενημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού, των ετήσιων, εξαμη-
νιαίων και προσωρινών εκθέσεων, καθώς και των άλλων εκθέσεων
και κοινοποιήσεων προς τους Μεριδιούχους,

– έξοδα για τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, του Απλοποιη-
μένου Ενημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού, των ετήσιων, εξα-
μηνιαίων και προσωρινών εκθέσεων, καθώς και των άλλων εκθέσεων
και κοινοποιήσεων προς τους Μεριδιούχους, των πληροφοριών
φορολόγησης, των Τιμών Εγγραφής και Εξαγοράς και των επίσημων
ανακοινώσεων προς τους Μεριδιούχους,

– έξοδα για τον έλεγχο της Εταιρείας και των Υποκεφαλαίων αυτής
από τον Ελεγκτή,

– έξοδα καταχώρισης των Μεριδίων για τη δημόσια διανομή και/ή
διατήρηση του εν λόγω μητρώου,

– έξοδα για την προετοιμασία των πιστοποιητικών μεριδίων και των
τοκομεριδίων και την ανανέωση των τοκομεριδίων, εάν υπάρχουν,

– αμοιβές πράκτορα πληρωμών και πράκτορα πληροφοριών,
– έξοδα για την αξιολόγηση του Υποκεφαλαίου από αναγνωρισμένους

σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο οργανισμούς αξιολόγησης,
– δαπάνες σε σχέση με τη σύσταση του Υποκεφαλαίου,
– έξοδα που αφορούν στη χρήση ονομάτων δεικτών και ειδικότερα,

αμοιβές άδειας χρήσης,
– έξοδα και προμήθειες που βαρύνουν την Εταιρεία και τρίτα μέρη που

έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία αναφορικά με την απόκτηση, χρήση
και συντήρηση εσωτερικών συστημάτων υπολογιστών ή συστημάτων
υπολογιστών τρίτων που χρησιμοποιούνται από τους Διαχειριστές
Επενδύσεων και τους Συμβούλους Επενδύσεων,

– έξοδα που αφορούν την απόκτηση και διατήρηση καθεστώτος που
επιτρέπει την άμεση επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού σε μια χώρα
ή την ανάληψη άμεσης δράσης ως συμβαλλόμενο μέρος στις αγορές
μιας χώρας,

– έξοδα και δαπάνες της Εταιρείας, του Θεματοφύλακα και τρίτων
μερών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία ή τον Θεματο-
φύλακα αναφορικά με την παρακολούθηση των επενδυτικών ορίων
και περιορισμών,

– έξοδα υπολογισμού κινδύνων και αποδόσεων και υπολογισμού των
προμηθειών απόδοσης της Εταιρείας Διαχείρισης από τρίτα μέρη
που έχουν διοριστεί για το σκοπό αυτό,

– έξοδα που αφορούν την απόκτηση πληροφοριών για τις γενικές
συνελεύσεις των Μεριδιούχων των εταιρειών ή για άλλες συναντήσεις
κατόχων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και έξοδα που αφορούν στην
άμεση συμμετοχή ή σε συμμετοχή μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων
μερών στις εν λόγω συνελεύσεις,

– ταχυδρομικά τέλη, έξοδα τηλεφώνου, φαξ και τέλεξ.

Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να χρεώσει χαμηλότερη αμοιβή δια-
χείρισης από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα 4.

5. Πρόσθετα έξοδα
Όλα τα υπόλοιπα πρόσθετα έξοδα που βαρύνουν ένα Υποκεφάλαιο
χρεώνονται στα στοιχεία ενεργητικού του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.
Τα έξοδα αυτά είναι χωριστά από τα έξοδα που αναφέρονται ανωτέρω
και περιλαμβάνουν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα εξής:

– έξοδα για την εξέταση, τη διεκδίκηση και την επιβολή τυχόν αξιώ-
σεων για μείωση, συμψηφισμό ή επιστροφή φόρων παρακράτησης
ή άλλων φόρων ή φορολογικών επιβαρύνσεων,

– έξοδα για τη διεκδίκηση και επιβολή τυχόν έννομων δικαιωμάτων
της Εταιρείας, του Υποκεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μεριδίων, τα

οποία φαίνεται να είναι αιτιολογημένα και αφορούν την υπεράσπιση
έναντι αξιώσεων εις βάρος της Εταιρείας, του Υποκεφαλαίου ή της
Κατηγορίας Μεριδίων οι οποίες φαίνονται αδικαιολόγητες,

– όλοι οι φόροι, οι προμήθειες, οι χρεώσεις υπέρ δημοσίου και οι συνα-
φείς χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη διοίκηση
και τη θεματοφυλακή [συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, του φόρου εισφοράς (Taxe d’Abonnement)],

– έξοδα που απορρέουν από την αγορά και την πώληση στοιχείων
ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων για υπηρεσίες
έρευνας και ανάλυσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
πρακτικές της αγοράς), καθώς και τη χρήση προγραμμάτων δα-
νεισμού τίτλων και χρηματιστών δανεισμού τίτλων, καθώς και
έξοδα τόκων.

Η Εταιρεία επιτρέπεται να περιορίσει τα έξοδα διαχείρισης και άλλα
τακτικά ή περιοδικά έξοδα και δύναται να κατανείμει το παρακρατηθέν
ποσό σε ένα έτος ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο.

6. Έξοδα σύστασης
Με την επιφύλαξη των προβλέψεων που αναφέρονται ανωτέρω, τα
έξοδα και οι δαπάνες που προκύπτουν αναφορικά με την αρχική έκδοση
Μεριδίων Υποκεφαλαίων που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την
1η Ιανουαρίου 2010, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα και οι δαπάνες
που προέκυψαν κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του Ενημερωτικού
Δελτίου και του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, όλα τα νομικά
έξοδα και τα έξοδα εκτύπωσης, ορισμένα έξοδα κυκλοφορίας, καθώς και
τα προκαταρκτικά έξοδα, χρεώνονται στα στοιχεία ενεργητικού του
αντίστοιχου Υποκεφαλαίου, στο βαθμό που τα εν λόγω έξοδα και οι
δαπάνες δεν έχουν ήδη παραγραφεί. Τα εν λόγω έξοδα θα αποσβεστούν
εντός μέγιστου χρονικού ορίζοντα πέντε ετών από τη σύσταση του
αντίστοιχου Υποκεφαλαίου σε ετήσια ποσά τα οποία κατά τη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται κατάλληλα για το αντίστοιχο
έτος και το αντίστοιχο Υποκεφάλαιο.

7. Προµήθειες διανοµής
Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει προμήθεια διανομής στην Εταιρεία
Διαχείρισης για την πληρωμή των Διανομέων αναφορικά με παρεχό-
μενες υπηρεσίες και έξοδα που έχουν προκύψει σχετικά με την πώληση
Μεριδίων και/ή σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Μεριδι-
ούχους, καθώς και για τη διαχείριση των λογαριασμών των Μεριδιούχων.
Οποιαδήποτε προμήθεια διανομής αυτού του είδους καταβάλλεται σε
μηνιαία βάση ως οφειλόμενο ποσό, από τα στοιχεία ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου ή των εν λόγω Κατηγοριών Μεριδίων και υπολογίζεται
κατ’ αναλογία, βάσει της μέσης ημερήσιας Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μεριδίων του συγκεκριμένου
Υποκεφαλαίου. Το Παράρτημα 4 παρέχει πληροφορίες σχετικά με το
εάν υφίσταται προμήθεια διανομής και το ποσό στο οποίο ανέρχεται.

8. Προµήθειες χρηµατιστών
Σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτέλεση και τις απαιτήσεις που αναφέρονται
παρακάτω, οι προμήθειες χρηματιστών για συναλλαγές χαρτοφυλακίου
για λογαριασμό της Εταιρείας δύνανται να καταβάλλονται από την
Εταιρεία Διαχείρισης και/ή τους Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με
την περίπτωση, ως αποζημίωση για υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν
σχετικές με έρευνες, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
κατά την εκτέλεση εντολών. Η λήψη υπηρεσιών που αφορούν επεν-
δυτικές έρευνες και πληροφορίες, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών
επιτρέπει στην Εταιρεία Διαχείρισης και/ή στους Διαχειριστές Επενδύ-
σεων, ανάλογα με την περίπτωση, να συμπληρώνουν τις δικές τους
έρευνες και αναλύσεις, καθώς και να παρακολουθούν τις απόψεις και
τις πληροφορίες ατόμων και ερευνητικού προσωπικού άλλων εταιρειών.
Στις εν λόγω έμμεσες προμήθειες (soft commissions) δεν συμπεριλαμ-
βάνονται έξοδα που αφορούν ταξίδια, διαμονή, ψυχαγωγία, γενικά
διοικητικά αγαθά ή υπηρεσίες, γενικός εξοπλισμός ή εγκαταστάσεις
γραφείων, συνδρομές μελών, μισθοί εργαζομένων ή άμεσες καταβολές
χρημάτων, τα οποία θα καταβάλλονται από την Εταιρεία Διαχείρισης
και/ή τους Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει ή να είναι υπεύθυνη για την κατα-
βολή τέτοιων έμμεσων προμηθειών μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:
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α) η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή οι Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα
με την περίπτωση, ενεργούν διαρκώς με γνώμονα το συμφέρον της
Εταιρείας και των Μεριδιούχων κατά τη σύναψη συμφωνιών έμμε-
σων προμηθειών,

β) τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους χρηματιστές
αφορούν άμεσα τις δραστηριότητες της Εταιρείας Διαχείρισης και/ή
των Διαχειριστών Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, και οι
εν λόγω δραστηριότητες παρέχουν ευαπόδεικτα πλεονεκτήματα
στους Μεριδιούχους και,

γ) οποιαδήποτε έμμεση προμήθεια καταβάλλεται από την Εταιρεία
Διαχείρισης και/ή τους Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με την
περίπτωση, προς χρηματιστές οι οποίοι είναι εταιρικές οντότητες
και όχι μεμονωμένα άτομα.

9. Συµφωνίες επιµερισµού προµηθειών
Η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή οι Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με
την περίπτωση, δύνανται να συνάψουν συμφωνίες επιμερισμού προ-
μηθειών μόνον εφόσον αυτό θα επιφέρει ευαπόδεικτα πλεονεκτήματα
για την Εταιρεία και εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή οι Διαχειρι-
στές Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, είναι πεπεισμένοι ότι
οι συναλλαγές από τις οποίες προκύπτουν οι κοινές προμήθειες πραγ-
ματοποιούνται καλή τη πίστει, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύ-
ουσες κανονιστικές απαιτήσεις και είναι προς όφελος της Εταιρείας
και των Μεριδιούχων.

Οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να συνάπτονται από την Εταιρεία Διαχεί-
ρισης και/ή τους Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση,
υπό όρους που αντιστοιχούν στις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, ενώ
τα ποσοστά της προμήθειας μεσιτείας των χρηματιστών δεν δύνανται
να υπερβαίνουν τα συνήθη ποσοστά για ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μεσιτείας προς θεσμικούς επενδυτές. Η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή οι
Διαχειριστές Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους
κανονισμούς που διέπουν τα τοπικά τους δικαιώματα, δύνανται να
κάνουν χρήση των έμμεσων προμηθειών για την πληρωμή της έρευνας
και/ή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Σε άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται
να έχουν θεσπιστεί άλλες συμφωνίες για την πληρωμή των εν λόγω
υπηρεσιών σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές υποχρεώσεις.

Η περιοδική κοινοποίηση υπό τη μορφή δήλωσης που περιγράφει τις
πρακτικές έμμεσων προμηθειών (soft dollar practices) θα πραγματο-
ποιηθεί στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας.

10. Προµήθειες
Οι προμήθειες πώλησης και οι τακτικές προμήθειες δύνανται να κατα-
βληθούν στους εταίρους πωλήσεων και, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Λουξεμβούργου, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους επενδυτές χρημα-
τικά ποσά από την αμοιβή διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής διοί-
κησης, καθώς και από την προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση
της Εταιρείας Διαχείρισης.

11. Αποζηµίωση Μελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και ανώτατων στελεχών

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η Εταιρεία δύναται να αποζημιώσει οποιο-
δήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στέλεχος και τους κληρο-
νόμους, εκτελεστές και διαχειριστές του για έξοδα με τα οποία έχει
εύλογα επιβαρυνθεί, αναφορικά με τυχόν αγωγές, μηνύσεις ή δικαστικές
διαδικασίες στις οποίες το άτομο αυτό ενεπλάκη λόγω του ότι ήταν ή
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στέλεχος της Εταιρείας ή
κατόπιν αιτήματος άλλης εταιρείας στην οποία η Εταιρεία διατηρεί
μετοχές ή είναι πιστωτής και από την οποία δεν δικαιούται αποζημίωση,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις αγωγών, μηνύσεων ή δικαστικών ενεργειών
κατά τις οποίες έχει κριθεί ως νομικά υπεύθυνο για βαρεία αμέλεια ή
παράπτωμα. Στην περίπτωση διακανονισμού, η αποζημίωση θα παρέ-
χεται μόνο σε σχέση με τα ζητήματα που αφορά ο διακανονισμός και
για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει διαβεβαίωση από δικηγόρο ότι το
άτομο που πρόκειται να αποζημιωθεί δεν έχει προβεί σε παράβαση
καθήκοντος. Το ανωτέρω δικαίωμα αποζημίωσης δεν αποκλείει άλλα
δικαιώματα που ενδέχεται να δικαιούται το εν λόγω άτομο.

12. ∆είκτης Συνολικών Εξόδων
(∆ΣΕ – Total Expense Ratio)

Τα έξοδα που προέκυψαν από τη διαχείριση της Εταιρείας για το αντί-
στοιχο Υποκεφάλαιο (ή την αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων) κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους (εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής)
παρατίθενται στην ετήσια έκθεση και στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό
Δελτίο και εκφράζονται ως δείκτης συνολικών εξόδων (ΔΣΕ). Επιπρό-
σθετα της αμοιβής διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής διοίκησης, της
αμοιβής διοίκησης, καθώς και του φόρου εισφοράς (Taxe d’Abonnement),
όλα τα υπόλοιπα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών που
συνδέονται με την απόδοση) εκτός των εξόδων συναλλαγής περιλαμ-
βάνονται στον ΔΣΕ. Στον εν λόγω υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν
η αποζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν. Δεν λαμβάνονται υπ’
όψιν τα έξοδα που προκύπτουν σε επίπεδο υποκείμενων αμοιβαίων
κεφαλαίων, τα οποία υπόκεινται σε τεχνικές και μέσα, όπως ορίζεται
στο Παράρτημα 2. Ο συνθετικός ΔΣΕ υπολογίζεται για ένα Υποκεφά-
λαιο, εάν επενδύει περισσότερο από το 20% των στοιχείων ενεργητικού
του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που δημοσιεύουν ΔΣΕ. Ωστόσο, εάν οι
εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ δεν δημοσιεύουν ΔΣΕ, δεν είναι δυνατός ο
υπολογισμός του συνθετικού ΔΣΕ για το Υποκεφάλαιο. Εάν ένα Υπο-
κεφάλαιο επενδύει ποσοστό μικρότερο του 20% των στοιχείων ενερ-
γητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, τυχόν έξοδα που δύναται να
προκύψουν από τους εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.
Ο Δείκτης Συνολικών Εσόδων υπολογίζεται βάσει της μεθόδου που προ-
βλέπεται στην Εγκύκλιο 03/122 που εκδόθηκε από την Εποπτική Αρχή
του Λουξεμβούργου.
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Ανάλογα με τους επενδυτικούς περιορισμούς ενός Υποκεφαλαίου, η
Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τεχνικές και μέσα, όπως ορίζεται
στο Παράρτημα 2 (ειδικότερα συμφωνίες επαναγοράς και δανειοδοσίας
τίτλων καθώς και παράγωγα), για την αποτελεσματική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης). Η Εταιρεία
δύναται επίσης, συγκεκριμένα, να συμμετέχει σε αντίθετες προς την
αγορά συναλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κέρδη
για το Υποκεφάλαιο, εάν οι τιμές των υποκείμενων τίτλων υποχωρή-
σουν ή σε απώλειες για το Υποκεφάλαιο εάν οι τιμές αυξηθούν.

Είναι πιθανόν η χρήση αυτών των επενδυτικών στρατηγικών να περιο-
ρίζεται από τις συνθήκες της αγοράς ή να υπόκειται σε κανονιστικούς
περιορισμούς, ενώ δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ότι θα επιτευχθεί
ο επιδιωκόμενος στόχος με τη χρήση των εν λόγω στρατηγικών.

Παράγωγα
Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα παραγώγων, τα οποία
μπορούν να συνδυάζονται και με άλλα στοιχεία ενεργητικού. Η Εταιρεία
δύναται επίσης να αποκτά τίτλους και μέσα χρηματαγοράς, στα οποία
έχουν ενσωματωθεί ένα ή περισσότερα παράγωγα. Τα παράγωγα βασί-
ζονται σε «υποκείμενους τίτλους». Αυτοί οι «υποκείμενοι τίτλοι» μπορεί
να είναι αποδεκτά μέσα που αναφέρονται στον Αρ. 1 του Παραρτήμα-
τος 1 ή ενδέχεται να είναι χρηματοοικονομικοί δείκτες, επιτόκια, συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες σε
αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τους δείκτες νομι-
σμάτων, συναλλαγματικής ισοτιμίας, επιτοκίων, τιμής και συνολικής
απόδοσης επιτοκίων, καθώς και τη συνεχή χρήση δεικτών ομολόγων και
μετοχών, δεικτών που αφορούν τα πρόσθετα επιτρεπτά μέσα που παρα-
τίθενται στον Αρ. 1 του Παραρτήματος 1, αλλά και δείκτες προθεσμιακών
συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων.

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα της λειτουργίας των επιλεγ-
μένων παραγώγων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τα Υποκε-
φάλαια ή τις Κατηγορίες Μεριδίων τους, ανάλογα με τις ειδικές επεν-
δυτικές πολιτικές τους:

Δικαιώματα προαίρεσης
Η αγορά ενός δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης αφορά το
δικαίωμα αγοράς ή πώλησης συγκεκριμένου «υποκείμενου τίτλου» σε
καθορισμένη τιμή στο μέλλον ή εντός καθορισμένου χρονικού διαστή-
ματος ή τη σύναψη ή τον τερματισμό μιας συγκεκριμένης σύμβασης.
Για το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται ένα ποσό (option premium), το
οποίο είναι καταβλητέο ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη του δικαιώ-
ματος προαίρεσης.

Η πώληση ενός δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης, για το
οποίο ο πωλητής λαμβάνει ένα ποσό, αφορά το δικαίωμα αγοράς ή
πώλησης συγκεκριμένου «υποκείμενου τίτλου» σε καθορισμένη τιμή στο
μέλλον ή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος ή τη σύναψη ή
τον τερματισμό μιας συγκεκριμένης σύμβασης.

Προθεσμιακές πράξεις
Η προθεσμιακή πράξη είναι μια αμοιβαία συμφωνία που επιτρέπει ή
υποχρεώνει τους αντισυμβαλλομένους να αποδεχθούν ή να παραδώσουν
έναν συγκεκριμένο «υποκείμενο τίτλο» σε προκαθορισμένη τιμή και χρόνο
ή να καταστήσουν διαθέσιμο τον αντίστοιχο διακανονισμό σε μετρητά.
Κατά κανόνα, μόνο ένα κλάσμα του συνολικού ποσού για οποιαδήποτε
σύμβαση πρέπει να πληρωθεί προκαταβολικά («περιθώριο»).

Συμφωνίες ανταλλαγής
Η συμφωνία ανταλλαγής είναι μια συναλλαγή κατά την οποία οι τιμές
αναφοράς που υπόκεινται σε συναλλαγή ανταλλάσσονται μεταξύ των
αντισυμβαλλομένων. Η Εταιρεία δύναται, ειδικότερα, να συνάψει συναλ-
λαγές συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων, νομισμάτων, μετοχών, ομο-
λόγων και συμφωνίες ανταλλαγής που σχετίζονται με χρηματαγορές,
καθώς και συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης πληρωμής στο
πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής του Υποκεφαλαίου. Οι πληρωμές
που πρέπει να καταβάλλει η Εταιρεία στον αντισυμβαλλόμενο και αντι-

στρόφως υπολογίζονται με βάση το εκάστοτε μέσο και ένα προσυμ-
φωνημένο ονομαστικό ποσό.

Οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης πληρωμής είναι πιστω-
τικά παράγωγα που μεταβιβάζουν τον οικονομικό κίνδυνο της αθέτησης
πληρωμής σε άλλο μέρος. Είναι δυνατή η χρήση συμφωνιών ανταλλαγής
κινδύνου αθέτησης πληρωμής με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αντιστάθ-
μιση των κινδύνων φερεγγυότητας που απορρέουν από την απόκτηση
ομολόγων (π.χ. κρατικών ή εταιρικών ομολόγων) από το Υποκεφάλαιο.
Κατά κανόνα, ο αντισυμβαλλόμενος ενδέχεται να υποχρεωθεί σε αγορά
του ομολόγου έναντι συμφωνημένης τιμής ή να προβεί σε διακανονισμό
με την καταβολή μετρητών, εάν ενσκήψουν συγκεκριμένα γεγονότα,
όπως αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την πλευρά του
εκδότη. Ο πωλητής της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
πληρωμής καταβάλλει ένα ποσό στον αντισυμβαλλόμενο ως ανταμοιβή
για την ανάληψη του κινδύνου αθέτησης πληρωμής.

Πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
Η Εταιρεία δύναται να υπεισέλθει τόσο σε συναλλαγές που αφορούν
παράγωγα τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε χρηματι-
στήριο ή άλλη Ελεγχόμενη Αγορά, όσο και σε επονομαζόμενες εξω-
χρηματιστηριακές συναλλαγές (συναλλαγές OTC). Στις εξωχρηματι-
στηριακές συναλλαγές, οι αντισυμβαλλόμενοι συνάπτουν απευθείας,
μη τυποποιημένες συμφωνίες, των οποίων οι διαπραγματεύσεις πραγ-
ματοποιούνται μεμονωμένα και περιλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων. Τα εξωχρηματιστηριακά παρά-
γωγα έχουν περιορισμένη ικανότητα ρευστοποίησης και ενδέχεται να
υπόκεινται σε σχετικά υψηλές διακυμάνσεις τιμών.

Η χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση ενός στοιχείου ενεργητικού
ενός Υποκεφαλαίου αποσκοπεί στη μείωση του εγγενούς οικονομικού
κινδύνου του εν λόγω στοιχείου ενεργητικού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απο-
κλείει επίσης τη συμμετοχή του Υποκεφαλαίου σε οποιαδήποτε θετική
απόδοση του αντισταθμισμένου στοιχείου ενεργητικού.

Η χρήση παράγωγων μέσων με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων στο
πλαίσιο του επενδυτικού στόχου συνεπάγεται την ανάληψη πρόσθετων
κινδύνων για το Υποκεφάλαιο. Αυτοί πρόσθετοι κίνδυνοι εξαρτώνται
από τα χαρακτηριστικά τόσο του αντίστοιχου παραγώγου όσο και του
«υποκείμενου τίτλου». Οι επενδύσεις σε παράγωγα δύνανται να υπό-
κεινται σε μόχλευση, και κατά συνέπεια, ακόμη και μια μικρή επένδυση
σε παράγωγα μπορεί να έχει σημαντική, ακόμη και αρνητική επίδραση
στην απόδοση του Υποκεφαλαίου.

Οποιαδήποτε επένδυση σε παράγωγα συνδέεται με επενδυτικούς κιν-
δύνους και έξοδα συναλλαγών, στα οποία δεν θα εκτίθετο το Υποκε-
φάλαιο εάν δεν ακολουθούσε τις εν λόγω στρατηγικές.

Οι ειδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις επενδύσεις σε παράγωγα και δεν
υπάρχει εγγύηση ότι μια συγκεκριμένη υπόθεση του Διαχειριστή Επεν-
δύσεων θα αποδειχθεί ακριβής ή ότι μια επενδυτική στρατηγική που
χρησιμοποιεί παράγωγα θα είναι επιτυχημένη. Η χρήση παραγώγων
μπορεί να συνδεθεί με σημαντικές ζημίες, οι οποίες ανάλογα με το
συγκεκριμένο παράγωγο που χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να είναι θεω-
ρητικά ακόμη και απεριόριστες. Οι κίνδυνοι συνίστανται κατά κύριο
λόγο στον γενικό κίνδυνο αγοράς, στον κίνδυνο απόδοσης, στον κίν-
δυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο φερεγγυότητας, στον κίνδυνο δια-
κανονισμού, στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών και στον
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Σε σχέση με τα ανωτέρω, πρέπει να
τονιστούν τα εξής:

– Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να είναι υποτιμη-
μένα ή –λόγω των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης– να έχουν
ποικίλες αποτιμήσεις.

– Η συσχέτιση μεταξύ των τιμών των χρησιμοποιούμενων παραγώγων
και των διακυμάνσεων στις τιμές των αντισταθμιζόμενων θέσεων από
τη μία, και το γεγονός ότι η συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών
αγορών/θέσεων που αντισταθμίζονται μέσω παραγώγων που χρη-
σιμοποιούν υποκείμενους τίτλους, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται

Χρήση τεχνικών και µέσων
και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι
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πλήρως στις αντισταθμιζόμενες θέσεις μπορεί να είναι ελλιπής, από
την άλλη, έχουν ως αποτέλεσμα, ορισμένες φορές να καθίσταται
αδύνατη η πλήρης αντιστάθμιση του κινδύνου.

– Η πιθανή έλλειψη μιας ρευστής δευτερογενούς αγοράς για οποιο-
δήποτε μέσο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορεί να οδηγήσει
στο να μην είναι δυνατό το κλείσιμο θέσης ενός παραγώγου ακόμη
και εάν επρόκειτο για σκόπιμη και επιθυμητή κίνηση από επενδυ-
τικής απόψεως.

– Οι εξωχρηματιστηριακές αγορές μπορεί να είναι ιδιαίτερα ρευστές
και να υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών. Όταν χρησι-
μοποιούνται εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ενδέχεται να προκύψει
το ενδεχόμενο αδυναμίας πώλησης ή κλεισίματος της θέσης ενός
παραγώγου την κατάλληλη στιγμή και/ή στην κατάλληλη τιμή.

– Υπάρχει επίσης ο πιθανός κίνδυνος αδυναμίας αγοράς ή πώλησης
των «υποκείμενων τίτλων» που χρησιμεύουν ως τιμές αναφοράς
για τα παράγωγα μέσα σε ευνοϊκή χρονική στιγμή ή ο κίνδυνος
αναγκαστικής αγοράς ή πώλησης των υποκείμενων τίτλων σε μη
ευνοϊκή χρονική στιγμή.

Για επενδύσεις σε παράγωγα μέσω πιστοποιητικών, υπάρχουν επίσης
πρόσθετοι γενικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε πιστο-
ποιητικά. Ένα πιστοποιητικό κατοχυρώνει το δικαίωμα του εκδότη του
πιστοποιητικού να απαιτήσει την πληρωμή ενός χρηματικού ποσού ή
την παράδοση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία
διακανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς
στους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη του πιστοποιητικού. Το
κατά πόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού διαθέτει αντίστοιχη απαί-
τηση σχετικά με την απόδοσή του και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από
ορισμένα κριτήρια, όπως η απόδοση του υποκείμενου τίτλου κατά τη
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ή η τιμή του σε συγκεκριμένες ημέ-
ρες. Ως επενδυτικά μέσα, τα πιστοποιητικά ουσιαστικά περιλαμβάνουν
τους ακόλουθους κινδύνους (αναφορικά με τον εκδότη του πιστοποιη-
τικού): τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον κίνδυνο που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής και τον κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου. Πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στο γενικό κίν-
δυνο αγοράς, στον κίνδυνο ρευστότητας και, εάν ισχύει, στο συναλ-
λαγματικό κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά κατά κανόνα δεν αντισταθμίζο-
νται μέσω άλλων στοιχείων ενεργητικού ή μέσω εγγυήσεων τρίτων.

Συµφωνίες επαναγοράς τίτλων, δανειοδοσία τίτλων
Κατά τις συμφωνίες επαναγοράς τίτλων, ο δανειολήπτης πωλεί τίτλους
και μέσα χρηματαγοράς στον δανειοδότη και είτε

– ο δανειοδότης και ο δανειολήπτης έχουν την υποχρέωση επανα-
πώλησης και επαναγοράς, αντίστοιχα, των τίτλων ή των μέσων
χρηματαγοράς σε προκαθορισμένη τιμή και εντός προσυμφωνη-
μένου χρονικού διαστήματος, είτε

– ο δανειοδότης ή ο δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα επαναπώ-
λησης στο έτερο μέρος ή το δικαίωμα να απαιτήσει από το έτερο
μέρος να επαναπωλήσει τους τίτλους ή τα μέσα χρηματαγοράς σε
προκαθορισμένη τιμή και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο
είχε συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

Στις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, οι τίτλοι και τα μέσα χρηματα-
γοράς δανείζονται σε τρίτα μέρη έναντι καταβολής αμοιβής, για καθορι-
σμένο χρονικό διάστημα ή «μέχρι νεωτέρας», υπό τον όρο ότι οι εν λόγω
τίτλοι πρέπει να αντικατασταθούν από ένα στοιχείο ενεργητικού ίδιου
τύπου και αξίας κατά τη λήξη της συναλλαγής δανειοδοσίας τίτλων.

Οι συμφωνίες επαναγοράς τίτλων και οι συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων,
στις οποίες δύναται να υπεισέλθει ένα Υποκεφάλαιο δυνάμει των δια-
τάξεων του Παραρτήματος 2 Αρ.1 και 2, εμπεριέχουν κατά κύριο λόγο
τους εξής κινδύνους:

– Εάν ένα Υποκεφάλαιο δανείσει τίτλους ή μέσα χρηματαγοράς, δεν
μπορεί να πωλήσει τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού κατά τη διάρ-
κεια του δανεισμού. Συμμετέχει πλήρως στην απόδοση της αγοράς
του στοιχείου ενεργητικού, αλλά δεν μπορεί να τερματίσει τη συμ-
μετοχή του στην απόδοση της εν λόγω αγοράς πωλώντας το στοι-
χείο ενεργητικού.

Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση επαναγοράς του Υποκεφαλαίου
σε ό,τι αφορά τους τίτλους και τα μέσα χρηματαγοράς που δανείζει.

– Στο πλαίσιο της δανειοδοσίας των τίτλων, παρέχονται εξασφαλίσεις
υπό τη μορφή μετρητών οι οποίες επενδύονται σε άλλα στοιχεία
ενεργητικού. Αυτό συνήθως δεν αίρει την υποχρέωση της καταβολής
από το συμβαλλόμενο μέρος που προσφέρει τους τίτλους, ποσού
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην παρεχόμενη εξασφάλιση υπό τη
μορφή μετρητών στο τέλος της δανειοδοσίας των τίτλων, ακόμη
και εάν η ενδιάμεση επένδυση καταλήξει σε ζημία.

Το ίδιο ισχύει και για τους ρευστοποιήσιμους τίτλους που διατη-
ρούνται από το Υποκεφάλαιο και επενδύεται μεταγενέστερα, εάν
το Υποκεφάλαιο έχει δανείσει τίτλους και μέσα χρηματαγοράς.

– Εάν ένας τίτλος ή μέσο χρηματαγοράς αποτελέσει αντικείμενο δανει-
σμού, το Υποκεφάλαιο λαμβάνει εξασφάλιση για αυτό, η αξία της
οποίας αντιστοιχεί τουλάχιστον στην αξία του δανεισμένου στοιχείου
ενεργητικού κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της συναλλαγής.
Ωστόσο, ανάλογα με τη διάρθρωσή της, αυτή η εξασφάλιση ενδέ-
χεται να απωλέσει τόσο μεγάλο μέρος της αξίας της, έτσι ώστε, εάν
ο δανειολήπτης οδηγηθεί σε μηδενική απόδοση ή μη ικανοποιητική
απόδοση σε σχέση με την υποχρέωση επιστροφής, ενδέχεται να μην
επιτευχθεί πλήρης αποζημίωση μέσω της πώλησης της εξασφάλισης.

Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους και τα μέσα χρηματαγοράς που
έχουν ληφθεί ως δάνειο, αναφορικά με την τιμή επαναγοράς που
πρόκειται να καταβληθεί στον αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση
μείωσης της τιμής των εν λόγω τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

– Εάν ένα Υποκεφάλαιο δανείσει τίτλους και μέσα χρηματαγοράς,
συνήθως ο δανειολήπτης είτε θα τους μεταπωλήσει γρήγορα είτε τους
έχει ήδη μεταπωλήσει. Κατά κανόνα, ο δανειολήπτης προβλέπει ότι
οι τιμές για τον τύπο του στοιχείου ενεργητικού που δανείστηκε από
το Υποκεφάλαιο θα πέσουν. Αντίστοιχα, μια συναλλαγή δανειοδο-
σίας τίτλων από πλευράς ενός Υποκεφαλαίου μπορεί να έχει αρνη-
τική επίδραση στην απόδοση της τιμής του τίτλου και, κατά συνέ-
πεια, στις τιμές μεριδίων του Υποκεφαλαίου, σε τέτοιο βαθμό ώστε
να μην μπορούν πλέον να αντισταθμιστούν από τα έσοδα τα οποία
δημιουργούνται από τη δανειοδοσία των τίτλων στο πλαίσιο της
εν λόγω συναλλαγής.
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Η ακόλουθη συνοπτική παρουσίαση βασίζεται στην τρέχουσα νομο-
θεσία και τα ήθη του Λουξεμβούργου και ενδέχεται να υπόκεινται
σε αλλαγές.

Τα μερίσματα, οι πληρωμές τόκων και άλλα έσοδα που καταβάλλονται
στην Εταιρεία λόγω των επενδύσεών της ενδέχεται να υπόκεινται σε
μη επιστρεπτέους φόρους παρακράτησης ή άλλους φόρους της χώρας
προέλευσης. Πρέπει να θεωρηθεί ότι οι Μεριδιούχοι της Εταιρείας
διαμένουν σε διαφορετικές χώρες για φορολογικούς σκοπούς. Για το
λόγο αυτό, δεν γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των
φορολογικών επιπτώσεων για όλους τους επενδυτές στο παρόν Ενη-
μερωτικό Δελτίο. Οι επιπτώσεις αυτές θα ποικίλλουν ανάλογα με τα
προσωπικά δεδομένα κάθε Μεριδιούχου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις πρακτικές στη χώρα υπηκοότητας, διαμονής, κατοι-
κίας ή μόνιμης διαμονής του Μεριδιούχου ή στη χώρα στην οποία ο
Μεριδιούχος διατηρεί τα μερίδιά του σε θεματοφυλακή.

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανενός είδους φορολογία στο Λουξεμ-
βούργο αναφορικά με τα κέρδη ή τα έσοδα, ούτε τυχόν διανομές των
Υποκεφαλαίων της Εταιρείας υπόκεινται σε φόρους παρακράτησης
του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισφοράς
της τάξης του 0,05% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού ανά Υπο-
κεφάλαιο, σε ό,τι αφορά τα μετοχικά, τα μικτά και τα ομολογιακά
Υποκεφάλαια, ή της τάξης του 0,01% ετησίως επί των Υποκεφαλαίων
χρηματαγοράς και των θεσμικών Κατηγοριών Μεριδίων (οι εν λόγω
Κατηγορίες Μεριδίων παρατίθενται στο Παράρτημα 3) σε ό,τι αφορά
τα μετοχικά, τα μικτά και τα ομολογιακά Υποκεφάλαια σύμφωνα με το
Άρθρο 129, Παράγραφος 2 δ) του Νόμου, εκτός εάν έχουν επενδυθεί
σε επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια του Λουξεμβούργου, τα οποία υπό-
κεινται σε φόρο εισφοράς. Ο φόρος είναι πληρωτέος κάθε τρίμηνο
βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Υποκεφαλαίου ή της αντί-
στοιχης Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού
τριμήνου. Στο Λουξεμβούργο δεν καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου ή
άλλοι φόροι πληρωτέοι επί των εκδοθέντων μεριδίων. Τα κεφαλαιακά
κέρδη που πραγματοποιούνται επί των στοιχείων ενεργητικού της Εται-
ρείας δεν υπόκεινται σε φορολόγηση στο Λουξεμβούργο.

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο κεφαλαίου ύψους 1.250 Ευρώ, ο οποίος
πληρώθηκε άπαξ κατά τη σύσταση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου, οι Μεριδι-
ούχοι δεν υπόκεινται (1) σε φορολογία εισοδήματος για εισοδήματα
που προέρχονται από επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, (2) σε φορολο-
γία για κεφαλαιακά κέρδη ούτε (3) σε φόρο παρακράτησης σύμφωνα
με τις διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων. Ωστόσο, τα ανωτέρω
δεν ισχύουν για Μεριδιούχους οι οποίοι:

α) διαμένουν, είναι μόνιμοι κάτοικοι ή έχουν μόνιμη έδρα στο Λουξεμ-
βούργο,

β) δεν διαμένουν στο Λουξεμβούργο, αλλά διαθέτουν ποσοστό άνω του
10% επί του συνόλου των Μεριδίων της Εταιρείας (25% επί του συνό-
λου των Μεριδίων της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 για
Μερίδια που αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, εκτός
εάν η τοποθέτηση αυξήθηκε εν τω μεταξύ) και οι οποίοι πωλούν
μέρος ή το σύνολο των τοποθετήσεών τους εντός έξι μηνών από
την απόκτησή τους, ή

γ) έχουν πάψει εντός των πέντε τελευταίων ετών να έχουν την έδρα/
κατοικία τους στο Λουξεμβούργο, όπου διέμειναν επί τουλάχιστον
15 έτη, πριν από την πώληση των Μεριδίων τους και οι οποίοι δια-
τηρούν άνω του 10% επί του συνόλου των Μεριδίων της Εταιρείας
(25% επί του συνόλου των Μεριδίων της Εταιρείας μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2007 για Μερίδια που αποκτήθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2002, εκτός εάν η τοποθέτηση αυξήθηκε εν τω μεταξύ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ
σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό
μορφή τόκων («Οδηγία για τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποτα-

μιεύσεις»), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005, δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να παρακρα-
τείται φόρος στην πηγή εάν ένας Πράκτορας Πληρωμών στο Λουξεμ-
βούργο προβεί σε διανομές και επαναγορές/εξαγορές Μεριδίων και ο
παραλήπτης ή ο οικονομικός δικαιούχος των καταβληθέντων κεφα-
λαίων είναι πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή
σε εξαρτώμενη ή συνδεόμενη περιοχή. Το ποσοστό του φόρου παρα-
κράτησης για τη συγκεκριμένη βάση φορολόγησης των εν λόγω δια-
νομών ή επαναγορών/εξαγορών ανέρχεται στο 15% έως και την 30ή
Ιουνίου 2008, στο 20% από την 1η Ιουλίου 2008 έως και την 30ή Ιου-
νίου 2011 και στο 35% για το διάστημα μετά την ημερομηνία αυτή,
εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει ρητά να υπόκειται στο σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών της ανωτέρω Οδηγίας ή εάν υποβάλει πιστο-
ποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική
αρχή της πατρίδας του.

Συνιστάται στους Μεριδιούχους να ενημερώνονται σχετικά με τις
φορολογικές επιπτώσεις της εγγραφής, αγοράς, επένδυσης, εξαγοράς
ή οποιασδήποτε άλλης διάθεσης Μεριδίων ή εσόδων (π.χ. μέσω των
διανομών ενός Υποκεφαλαίου ή τυχόν σωρεύσεων) στο πλαίσιο της
νομοθεσίας της χώρας υπηκοότητας, κατοικίας ή διαμονής του Μερι-
διούχου, ή της χώρας στην οποία διατηρεί τα Μερίδιά του σε θεματο-
φυλακή και, εάν κριθεί απαραίτητο, να ζητήσει συμβουλή από ειδικό.

Φορολογία
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Ισχύουν οι παρακάτω γενικές διατάξεις, εκτός εάν επεκταθούν με δια-
φορετικό τρόπο ή περιοριστούν περαιτέρω διά νόμου ή στα ενημερω-
τικά φύλλα των Υποκεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής.

1. Κάθε Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύσει
στα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού
εκτός εάν υπάρχει περιορισµός στο
ενηµερωτικό φύλλο του Υποκεφαλαίου:

α) Τίτλους και μέσα χρηματαγοράς, τα οποία

– αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο ή σε
άλλη Ελεγχόμενη Αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τρίτου κράτους,
η οποία αγορά είναι αναγνωρισμένη, ανοιχτή στο κοινό και ο τρόπος
λειτουργίας της πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ή

– προσφέρονται στο πλαίσιο αρχικών δημόσιων προσφορών, οι όροι
έκδοσης των οποίων περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτη-
σης εισαγωγής στον επίσημο κατάλογο χρηματιστηρίου ή άλλης Ελεγ-
χόμενης Αγοράς (όπως αναφέρεται λεπτομερώς ανωτέρω), ενώ η
άδεια εισαγωγής λαμβάνεται το αργότερο ένα έτος μετά την έκδοση.

Τα μέσα χρηματαγοράς συνιστούν επενδύσεις που συνήθως αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματαγορές, έχουν τη μορφή
ρευστοποιήσιμων στοιχείων και η αξία τους δύναται να προσδιοριστεί
ανά πάσα στιγμή με ακρίβεια.

β) Μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ (όπως ορίζεται στην Οδηγία περί
ΟΣΕΚΑ) που έχουν συσταθεί σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, εάν:

– οι εν λόγω άλλοι ΟΣΕ υπόκεινται σε επίσημη εποπτεία, η οποία
κατά τη γνώμη της αρχής CSSF είναι ισοδύναμη με τη νομοθεσία
της Ευρωπαϊκή Ένωσης και υφίσταται επαρκής διασφάλιση της
συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών,

– το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των ΟΣΕ είναι ισοδύναμο
με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ και, ιδίως, εφόσον
οι διατάξεις που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού
του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγους φύλαξης, τις δανειοληπτικές
και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις τίτλων και
μέσων χρηματαγοράς είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της Οδη-
γίας περί ΟΣΕΚΑ,

– οι δραστηριότητες των ΟΣΕ αποτελούν αντικείμενο ετήσιων και
εξαμηνιαίων εκθέσεων, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση
γνώμης αναφορικά με το ενεργητικό και το παθητικό, τα έσοδα
και τις συναλλαγές κατά την περίοδο υπό εξέταση,

– οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΣΕ, μερίδια των οποίων πρόκειται να αποκτηθούν,
δύνανται, σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα, να επενδύσουν
το 10% κατ’ ανώτατο όριο του ενεργητικού τους σε μερίδια άλλων
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

γ) Καταθέσεις όψεως ή καταθέσεις υποκείμενες σε δικαίωμα αγοράς,
με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με
την προϋπόθεση ότι το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει την
έδρα του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, εάν η έδρα
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, υπό-
κειται σε ρυθμιστικές διατάξεις οι οποίες κατά τη γνώμη της αρχής
CSSF είναι ισοδύναμες με τις διατάξεις που προβλέπει η νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι καταθέσεις μπορούν κατά κανόνα
να είναι εκπεφρασμένες σε όλα τα νομίσματα που επιτρέπονται
από την επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου.

δ) Χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα («παράγωγα»), π.χ., ειδικότερα
τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι προθεσμιακές συμβάσεις
και οι συμφωνίες ανταλλαγής συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων

μέσων που διεκπεραιώνονται σε μετρητά και που αποτελούν αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης σε Ελεγχόμενες Αγορές που περιγράφονται
στο α) ανωτέρω, και/ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που δεν
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Ελεγχόμενες Αγορές
(«εξωχρηματιστηριακά παράγωγα»), εφόσον οι υποκείμενοι τίτλοι
είναι μέσα που ορίζονται στο υπ' αρ. 1 του παρόντος ή χρηματοοι-
κονομικοί δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα
στα οποία δύναται να επενδύει το Υποκεφάλαιο βάσει των επενδυ-
τικών του στόχων. Για το σκοπό αυτό, οι χρηματοοικονομικοί δεί-
κτες περιλαμβάνουν, ειδικότερα τους νομισματικούς δείκτες, τους
δείκτες συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, τιμών και συνολικής
απόδοσης επιτοκίων, καθώς και ειδικότερα, τους δείκτες ομολόγων,
μετοχών, προθεσμιακών συναλλαγών εμπορευμάτων, πολύτιμων
μετάλλων και εμπορευμάτων και δείκτες πρόσθετων επιτρεπτών
μέσων που καταγράφονται σε αυτό τον αριθμό. Για την αποφυγή
αμφιβολιών, δεν θα συναφθεί καμία συναλλαγή παραγώγου(ων) η
οποία αφορά τη φυσική παράδοση τυχόν στοιχείων των υποκείμενων
προθεσμιακών συναλλαγών εμπορευμάτων καθώς, και των δεικτών
πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων.

Επιπρόσθετα, πρέπει επίσης να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σε ό,τι αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα:

– Οι αντισυμβαλλόμενοι που συμμετέχουν στις συναλλαγές πρέπει να
είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με κορυφαία πιστοληπτική ικα-
νότητα, να ειδικεύονται στις εν λόγω συναλλαγές και να είναι ιδρύ-
ματα τα οποία να υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και να ανή-
κουν στις κατηγορίες που έχει εγκρίνει η αρχή CSSF.

– Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πρέπει να υπόκεινται καθημε-
ρινά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και δύνανται να
πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμι-
στική πράξη ανά πάσα στιγμή σε εύλογη τιμή.

– Οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει τυποποιημένων
συμβάσεων.

– Η Εταιρεία πρέπει να κρίνει ότι η αγορά ή η πώληση αυτών των
μέσων σε αντιδιαστολή με τα μέσα που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο ή Ελεγχόμενη Αγορά, είναι προς
όφελος των Μεριδιούχων. Η χρήση εξωχρηματιστηριακών συναλ-
λαγών είναι ιδιαίτερα επωφελής όταν διευκολύνει την αντιστάθμιση
στοιχείων ενεργητικού αντίστοιχης διάρκειας, καθώς αυτό συνεπά-
γεται ευνοϊκότερες τιμές.

ε) Μέσα χρηματαγοράς που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε Ελεγχόμενη Αγορά και δεν εμπίπτουν στον ορισμό υπ’ Αριθμόν 1 α),
εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε κανο-
νισμούς για την προστασία των καταθέσεων και των επενδυτών. Οι
απαιτήσεις για την προστασία των καταθέσεων και των επενδυτών
πληρούνται από τα χρηματοοικονομικά μέσα εάν τα εν λόγω μέσα
αξιολογούνται ως επενδυτικού βαθμού από τουλάχιστον έναν αναγνω-
ρισμένο οργανισμό αξιολόγησης ή εάν η Εταιρεία θεωρεί ότι η πιστο-
ληπτική ικανότητα του εκδότη αντιστοιχεί σε αξιολόγηση επενδυτικού
βαθμού. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει επίσης

– να εκδίδονται ή να παρέχει για αυτά εγγύηση κεντρικός κρατικός,
περιφερειακός ή τοπικός φορέας ή η κεντρική τράπεζα κράτους-
μέλους της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τρίτη χώρα ή, εάν
πρόκειται για ομόσπονδο κράτος, ένα κρατίδιο του ομόσπονδου
κράτους, ή ένας διεθνής οργανισμός δημοσίου δικαίου, στον οποίο
ανήκει τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., ή

– να εκδίδονται από εταιρεία της οποίας οι τίτλοι αποτελούν αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης στις Ελεγχόμενες Αγορές που αναφέρονται
στο υπ’ Αρ. 1 α) ή

– να εκδίδονται ή να παρέχει για αυτά εγγύηση ίδρυμα που υπόκειται
σε επίσημη εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της ευρωπαϊκής
κοινοτικής νομοθεσίας ή ίδρυμα που υπόκειται σε ρυθμιστικές δια-

Παράρτηµα 1: Επενδυτικές δυνατότητες
και περιορισµοί



τάξεις οι οποίες θεωρούνται από την αρχή CSSF ως ισοδύναμες με
τις διατάξεις που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή

– να εκδίδονται από άλλους εκδότες οι οποίοι ανήκουν σε κατηγορία
εγκεκριμένη από την αρχή CSSF, εφόσον οι επενδυτές στα μέσα αυτά
υπόκεινται σε κανονισμούς για την προστασία των επενδυτών ισο-
δύναμους με τους κανονισμούς που προβλέπονται στο πρώτο, το
δεύτερο και το τρίτο σημείο και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία με
ίδια κεφάλαια ύψους 10 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχιστον, η οποία
καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, ή είναι
νομικό πρόσωπο εντός ενός ομίλου εταιρειών από τις οποίες μία ή
περισσότερες εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και είναι
υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή πρόκειται για νομικό
πρόσωπο με σκοπό τη χρηματοδότηση της τιτλοποίησης του χρέους
μέσω πιστωτικού ορίου που παρέχει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

2. Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να διεξάγει
τις ακόλουθες συναλλαγές, εκτός εάν
αυτές εξαιρούνται ρητά στο σχετικό
ενηµερωτικό φύλλο:

– να επενδύει έως και 10% των στοιχείων ενεργητικού ενός Υποκε-
φαλαίου σε τίτλους και μέσα χρηματαγοράς εκτός αυτών που ανα-
γράφονται στο υπ’ Αρ. 1 – σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού
ενημερωτικού φύλλου,

– να αντλεί βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους έως και 10% του καθαρού
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, υπό τον όρο ότι ο Θεματοφύλακας
συμφωνεί με τη δανειοληψία και τους όρους του σχετικού δανείου.
Το ενημερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου ή η εισαγωγή
θα παρέχουν μόνον επεξηγηματικές υποδείξεις. Στο εν λόγω όριο του
10% δεν περιλαμβάνονται, αλλά επιτρέπονται χωρίς την έγκριση του
Θεματοφύλακα, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα υπό την μορφή δανείου
αντιστήριξης (back-to-back), καθώς και οι συμφωνίες επαναγοράς
και δανεισμού τίτλων.

3. Κατά την επένδυση των στοιχείων ενερ-
γητικού της Εταιρείας, πρέπει να
τηρούνται οι παρακάτω περιορισµοί.
Στο ενηµερωτικό φύλλο ενός Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να γίνεται πρόβλεψη
για πρόσθετους περιορισµούς ή εκτενέ-
στερες δυνατότητες:

α) Η εταιρεία διαχείρισης δύναται να αγοράζει, για λογαριασμό του Υπο-
κεφαλαίου, τίτλους ή μέσα χρηματαγοράς ενός εκδότη, εφόσον η
συνολική αξία τους κατά το χρόνο της αγοράς, μαζί με την αξία των
τίτλων και των μέσων χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που κατέχει
ήδη το Υποκεφάλαιο, δεν υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργη-
τικού του Υποκεφαλαίου. Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει
κατά μέγιστο το 20% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σε
καταθέσεις σε ένα ίδρυμα. Ο κίνδυνος αθέτησης εκ μέρους των αντι-
συμβαλλομένων που συμμετέχουν σε εξωχρηματιστηριακές συναλ-
λαγές παραγώγων δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% των καθαρών
στοιχείων ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου εάν ο αντισυμβαλλόμενος
είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπό την έννοια του υπ’ Αρ.1 γ), ενώ
για άλλες περιπτώσεις, το μέγιστο όριο είναι 5% των καθαρών στοι-
χείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Η συνολική αξία των καθαρών
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και μέσα χρη-
ματαγοράς εκδοτών στα οποία το Υποκεφάλαιο διαθέτει επενδύσεις
άνω του 5% επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σε τίτλους
και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, δεν δύναται να υπερβαίνει
το 40% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Ο
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για καταθέσεις και συναλλαγές σε εξω-
χρηματιστηριακά παράγωγα, οι οποίες πραγματοποιούνται με χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε επίσημη εποπτεία.

Ανεξάρτητα από τους μεμονωμένους επενδυτικούς περιορισμούς που
παρατίθενται ανωτέρω, ένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να επενδύει
ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% του καθαρού ενεργητικού του
συνολικά σε:

– τίτλους ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν ενιαίο
φορέα,

– καταθέσεις στον εν λόγω φορέα και/ή
– έκθεση που προκύπτει από συμφωνίες για εξωχρηματιστηριακά

παράγωγα, οι οποίες συνάπτονται με τον εν λόγω φορέα.

β) Σε περίπτωση που οι τίτλοι ή τα μέσα χρηματαγοράς που αγοράστη-
καν εκδίδονται ή παρέχεται για αυτά εγγύηση από κράτος-μέλος της
Ε.Ε. ή από τις κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές του, από τρίτη
χώρα ή από διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου στους οποίους
συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο περιορισμός
της πρώτης πρότασης της παραγράφου υπ’ Αρ. 3 α) αυξάνεται από
10% σε 35% του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Όσον αφορά σε ομόλογα τα οποία εκδίδουν χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου οι αντίστοιχοι
εκδότες υπόκεινται βάσει νομοθετικών διατάξεων σε ειδική δημόσια
εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων, τα όρια που ανα-
φέρονται στο σημείο υπ’ Αρ. 3 α) πρόταση 1 και 4 αυξάνονται από
10% σε 25% και από 40% σε 80% αντίστοιχα, εφόσον αυτά τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα επενδύουν τα έσοδα από την έκδοση τίτ-
λων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις, σε στοιχεία
ενεργητικού τα οποία καλύπτουν επαρκώς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα ομόλογα καθ’ όλη τη διάρκεια έως τη λήξη τους
και τα οποία, προορίζονται, κατά προτεραιότητα, για την αποπλη-
ρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων σε περίπτωση αθέτησης
του εκδότη.

δ) Οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς που αναφέρονται στο υπ’ Αρ. 3
β) και γ) δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την εφαρμογή του επεν-
δυτικού ορίου του 40% που προβλέπεται στο υπ’ Αρ. 3 α) πρόταση 4.
Οι περιορισμοί του υπ’ Αρ. 3 α) έως γ) δεν έχουν αθροιστική ισχύ.
Συνεπώς, οι επενδύσεις σε τίτλους και μέσα χρηματαγοράς ή σε
καταθέσεις ή σε παράγωγα του ίδιου εκδότη δεν δύνανται να υπερ-
βαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Οι
εταιρείες που, σε σχέση με την κατάρτιση των ενοποιημένων οικο-
νομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή
σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, ανήκουν
στον ίδιο όμιλο εταιρειών, θεωρούνται ένας εκδότης κατά τον υπο-
λογισμό των επενδυτικών ορίων που παρατίθενται στις παραγράφους
υπ’ Αρ. 3 α) έως δ). Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το
20% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σε τίτλους και μέσα
χρηματαγοράς ενός ομίλου εταιρειών.

ε) Οι επενδύσεις σε παράγωγα συμπεριλαμβάνονται στους αριθμητικούς
περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω.

στ)Κατά παρέκκλιση των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο
υπ’ Aρ. 3 α) έως δ), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει
σύμφωνα με την αρχή διασποράς κινδύνου, ότι δύναται να επενδυθεί
έως και το 100% των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε
τίτλους και μέσα χρηματαγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία
διαθέτει ή για τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κράτος μέλος της Ε.Ε. ή οι τοπικές
αρχές αυτού, κράτος μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισμοί δημο-
σίου δικαίου στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη της Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριμένοι τίτλοι και τα μέσα χρημα-
ταγοράς διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών
εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς της ίδιας έκδοσης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των στοιχείων ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου. Εάν ένα Υποκεφάλαιο σκοπεύει να επωφεληθεί
αυτής της παρέκκλισης, θα πραγματοποιηθεί κοινοποίηση στο
σχετικό ενημερωτικό φύλλο ή στην εισαγωγή του Υποκεφαλαίου.

ζ) Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να αγοράσει μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ
όπως ορίζεται στο υπ’ Αρ. 1 β) συνολικά έως και 10% επί του καθαρού
ενεργητικού του. Κατά παρέκκλιση αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να αποφασίσει ότι μπορεί να επενδυθεί μεγαλύτερο ποσοστό
ή το σύνολο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός υποκεφα-
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λαίου σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ όπως ορίζεται στο υπ' Αρ. 1 β),
το οποίο θα αναφέρεται ρητά στο ενημερωτικό φύλλο/στην εισα-
γωγή του εν λόγω Υποκεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, ένα Υπο-
κεφάλαιο δεν δύναται να επενδύσει περισσότερο από 20% του καθα-
ρού ενεργητικού του σε ένα και μόνο ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. Όταν ισχύει
ο επενδυτικός αυτός περιορισμός, κάθε υποκεφάλαιο με διάρθρωση
τύπου ομπρέλας, όπως ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 133 του Νόμου,
πρέπει να θεωρείται ως ανεξάρτητο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο
εφόσον ισχύει η αρχή της χωριστής ευθύνης έναντι τρίτων για κάθε
Υποκεφάλαιο. Ομοίως, οι επενδύσεις σε μερίδια άλλων ΟΣΕ εκτός των
ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το 30% του καθαρού
ενεργητικού ενός Υποκεφαλαίου.

Εάν ένα Υποκεφάλαιο έχει αποκτήσει μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ,
οι επενδυτικές αξίες του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ δεν λαμβάνονται
πλέον υπ’ όψιν αναφορικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς που
αναφέρονται στο υπ' Αρ. 3 α) έως δ).

Εάν ένα Υποκεφάλαιο αποκτήσει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ του οποίου
η διαχείριση πραγματοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια εται-
ρεία ή άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία συνδέεται στο πλαίσιο
συνδιαχείρισης ή ελέγχου από κοινού ή λόγω σημαντικής άμεσης ή
έμμεσης συμμετοχής (τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου ή των ψήφων),
τότε ούτε η Εταιρεία ούτε η συνδεόμενη εταιρεία δύνανται να χρεώ-
νουν προμήθειες εγγραφής ή εξαγοράς μεριδίων. Σε αυτή την περί-
πτωση, η Εταιρεία θα μειώσει επίσης το ποσοστό που της αναλογεί
σχετικά με την αμοιβή διαχείρισης και πράκτορα κεντρικής διοίκησης
για τα μερίδια που ανήκουν στον εν λόγω συνδεόμενο ΟΣΕΚΑ ή
ΟΣΕ, κατά την αντίστοιχη πραγματική, υπολογισμένη και καθορι-
σμένη αμοιβή διαχείρισης του εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα την πλήρη μείωση οποιασδήποτε αμοιβής διαχείρισης
και πράκτορα κεντρικής διοίκησης που επιβάλλεται σε επίπεδο Κατη-
γορίας Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου σε περίπτωση συνδεόμενου
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που επηρεάζονται από υψηλότερη ή ίδιου επιπέδου
σταθερή αμοιβή διαχείρισης. Ωστόσο, η μείωση δεν πραγματοποι-
είται αναφορικά με τον εν λόγω συνδεόμενο ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, ως απο-
ζημίωση για την εν λόγω πραγματική, υπολογισμένη και σταθερή
προμήθεια διαχείρισης υπέρ του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου. Το ενη-
μερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου ενδέχεται να παρέχει
ή άμεσα ή έμμεσα κανόνες σχετικά με το εν λόγω Υποκεφάλαιο.

Η μέση σταθμισμένη προμήθεια διαχείρισης ως ορίζεται ανωτέρω
για τα προς απόκτηση μερίδια υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,50% ετησίως.

η) Ανεξαρτήτως των επενδυτικών περιορισμών που ορίζονται στο
σημείο θ) ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει
ότι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στα σημεία α) έως δ) ανωτέρω,
αναφορικά με επενδύσεις σε μετοχές και/ή χρεωστικούς τίτλους ενός
και μόνο εκδότη ανέρχονται στο 20%, εάν ο στόχος της επενδυτικής
στρατηγικής του Υποκεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης
ενός συγκεκριμένου δείκτη μετοχών ή ομολόγων αναγνωρισμένου
από την αρχή CSSF, υπό την προϋπόθεση ότι:

– η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη,
– ο δείκτης αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την οικεία αγορά,
– ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως.

Το όριο του 20% αυξάνεται σε 35%, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς και ιδίως, σε Ελεγχόμενες Αγορές
στις οποίες ορισμένοι τίτλοι ή μέσα χρηματαγοράς κατέχουν ιδιαί-
τερα κυρίαρχη θέση. Τυχόν επενδύσεις μέχρι αυτό το όριο επιτρέ-
πονται μόνο για έναν εκδότη. Το όριο αυτό σύμφωνα με το σημείο α)
ανωτέρω, δεν ισχύει. Εάν ένα Υποκεφάλαιο σκοπεύει να επωφεληθεί
αυτής της δυνατότητας, θα πραγματοποιηθεί κοινοποίηση στο σχε-
τικό ενημερωτικό φύλλο ή στην εισαγωγή του Υποκεφαλαίου.

θ) Η Εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει μερίδια τα οποία διαθέτουν
δικαίωμα ψήφου για οποιαδήποτε επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια
αυτής, στο βαθμό που θα της επιτρεπόταν να ασκεί σημαντική επιρ-
ροή στη διοίκηση του εκδότη. Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να απο-
κτήσει κατά μέγιστο το 10% μετοχών, ομολόγων και μέσων χρημα-
ταγοράς χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ και
κατά μέγιστο το 25% των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. Αυτό το

όριο δεν ισχύει για την απόκτηση ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς
και μεριδίων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, εάν δεν είναι δυνατόν
να υπολογιστεί το συνολικό εκδοθέν ποσό ή το καθαρό ποσό των
εκδοθέντων μεριδίων. Επιπλέον, δεν εφαρμόζεται εάν οι συγκεκρι-
μένοι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς εκδίδονται ή παρέχεται για
αυτά εγγύηση από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κεντρικούς, περιφε-
ρειακούς ή τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης αυτού ή από τρίτη χώρα
ή εάν έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου στους
οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι περιορισμοί που ορίζονται στο πρώτο σημείο των Αρ. 2 και 3 ανα-
φέρονται στη χρονική στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού.
Εάν τα καθορισμένα όρια υπερβληθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα
των διακυμάνσεων των τιμών ή για λόγους που δεν εμπίπτουν στον
έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υιοθετήσει ως πρωτεύοντα στόχο
της την επανόρθωση της εν λόγω κατάστασης, λαμβάνοντας δεόντως
υπ' όψιν της τα συμφέροντα των Μεριδιούχων της.

4. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να υπεισέλθει
στις ακόλουθες συναλλαγές:

α) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να αναλάβει υποχρεώσεις σχετικά
με την αγορά μερικώς καταβεβλημένων τίτλων, το άθροισμα των
οποίων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων όπως αναφέρεται στο
υπ’ αρ. 2, δεύτερη περίπτωση, υπερβαίνει το 10% των καθαρών
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

β) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να χορηγεί δάνεια ή να ενεργεί
ως εγγυητής για λογαριασμό τρίτων.

γ) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να αποκτήσει τίτλους η διάθεση
των οποίων υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους περιορισμούς λόγω
συμβατικών διατάξεων.

δ) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να επενδύει σε ακίνητη περιουσία,
παρότι επιτρέπεται η επένδυση σε τίτλους εξασφαλισμένους από
ακίνητα ή μέσα χρηματαγοράς ή τόκους επί των εν λόγω επενδύσεων
ή οι επενδύσεις σε τίτλους ή μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από
εταιρείες που επενδύουν σε ακίνητα (όπως οι εταιρείες επενδύσεων
ακινήτων – REIT), καθώς και οι τόκοι επί των εν λόγω επενδύσεων.

ε) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να αποκτήσει πολύτιμα μέταλλα
ή πιστοποιητικά πολύτιμων μετάλλων.

στ)Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να ενεχυριάζει ή να επιβαρύνει
στοιχεία ενεργητικού, να τα μεταβιβάζει ή να τα εκχωρεί ως εξα-
σφάλιση, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται στο πλαίσιο μιας συναλ-
λαγής που επιτρέπεται σύμφωνα με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι εν λόγω συμφωνίες εξασφάλισης ισχύουν ιδίως σε ό,τι αφορά σε
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1 δ) («διαχεί-
ριση εξασφαλίσεων»).

ζ) Κανένα Υποκεφάλαιο δεν δύναται να διεξάγει ακάλυπτες πωλήσεις
τίτλων, μέσων χρηματαγοράς ή μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

η) Σύμφωνα με τους επενδυτικούς περιορισμούς που ισχύουν σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Χονγκ Κονγκ, το σύνολο των συγκεντρωτικών
επενδύσεων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε κοινά μερίδια που εκδί-
δονται από οποιοδήποτε μεμονωμένο εκδότη δεν δύναται να υπερ-
βαίνει το 10%.

5. Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες
Για λογαριασμό ενός Υποκεφαλαίου, η Εταιρεία δύναται επίσης να πραγ-
ματοποιεί συναλλαγές και να επενδύει σε νομίσματα και άλλα μέσα για
τα οποία οι συνδεδεμένες εταιρείες ενεργούν ως χρηματιστές ή η Εται-
ρεία ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των πελατών. Το
ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συνδεδεμένες εταιρείες ή
πελάτες αυτών διεξάγουν συναλλαγές που εναρμονίζονται με τις συναλ-
λαγές της Εταιρείας. Για λογαριασμό ενός Υποκεφαλαίου, η Εταιρεία
δύναται επίσης να πραγματοποιεί αμοιβαίες συναλλαγές κατά τις οποίες
οι συνδεδεμένες εταιρείες ενεργούν τόσο εξ ονόματος της Εταιρείας όσο
και εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου που συμμετέχει. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οι συνδεδεμένες εταιρείες φέρουν ειδική ευθύνη έναντι
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και των δύο μερών. Οι συνδεδεμένες εταιρείες δύνανται επίσης να ανα-
πτύσσουν ή να εκδίδουν παράγωγα μέσα για τα οποία οι υποκείμενοι
τίτλοι, τα υποκείμενα νομίσματα ή μέσα ενδέχεται να αποτελούν τις
επενδύσεις της Εταιρείας ή επενδύσεις που βασίζονται στην απόδοση
ενός Υποκεφαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά επενδύσεις που
είτε έχουν εκδοθεί από συνδεδεμένες εταιρείες είτε αποτελούν αντικεί-
μενο προσφοράς για εγγραφή ή άλλη πώληση των εν λόγω μεριδίων.
Οι συνδεδεμένες εταιρείες θα πρέπει να επιβάλλουν τις ανάλογες προ-
μήθειες και χρεώσεις πώλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει επιπρόσθετους επεν-
δυτικούς περιορισμούς, εφόσον είναι απαραίτητοι για τη συμμόρφωση
με τις νομικές και διοικητικές διατάξεις σε χώρες στις οποίες τα Μερίδια
της Εταιρείας διατίθενται προς πώληση ή έχουν πωληθεί.

6. Τίτλοι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 144A
του Νόµου περί Τίτλων των Ηνωµένων
Πολιτειών του 1933

Στο βαθμό που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί του Λουξεμβούρ-
γου (και σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και την επενδυτική
πολιτική των Υποκεφαλαίων), ένα Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει
σε τίτλους οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί σύμφωνα με το Νόμο περί
Τίτλων των Η.Π.Α. του 1933 και τις τροποποιήσεις αυτού (στο εξής ο
«Νόμος του 1933»), αλλά οι οποίοι δύνανται να πωλούνται σύμφωνα
με τον Κανονισμό 144A του Νόμου του 1933 σε θεσμικούς αγοραστές
που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις («Τίτλοι σύμφωνα με τον
Κανονισμό 144A»). Ο ορισμός των «θεσμικών αγοραστών που πληρούν
τις ανάλογες προϋποθέσεις» παρατίθεται στο Νόμο του 1933 και περι-
λαμβάνει όλες τις εταιρείες με καθαρό ενεργητικό άνω των 100 εκατο-
μμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. Οι τίτλοι σύμφωνα με τον Κανονισμό 144A
θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Άρθρο 41.
παρ. 1 του Νόμου, εφόσον τα εν λόγω ομόλογα περιλαμβάνουν δικαί-
ωμα εγγραφής, όπως προβλέπει ο Νόμος περί Τίτλων του 1933, σύμ-
φωνα με τον οποίο ισχύει δικαίωμα μετατροπής για τους τίτλους που
έχουν εγγραφεί και αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης
στην εξωχρηματιστηριακή αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος των
Η.Π.Α. Η μετατροπή αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους
από την αγορά των ομολόγων σύμφωνα με τον Κανονισμό 144A. Σε
αντίθετη περίπτωση, ισχύουν τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στο
Άρθρο 41 παρ. 2 α) του Νόμου. Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να επεν-
δύει το 10% κατ’ ανώτατο όριο του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους
σύμφωνα με τον Κανονισμό 144A οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις των τίτλων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 41 παρ. 1, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η συνολική αξία του εν λόγω ενεργητικού, μαζί με τους
εν λόγω τίτλους και τα μέσα χρηματαγοράς που δεν εμπίπτουν στο
Άρθρο 41 παρ. 1 δεν υπερβαίνει το 10%.

7. Άµεσες επενδύσεις σε ρωσικούς τίτλους
Εάν ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική ενός Υποκεφαλαίου
επιτρέπουν την επένδυση σε ρωσικούς τίτλους, στο πλαίσιο αυτό είναι
δυνατή η άμεση επένδυση σε ρωσικούς τίτλους που διακινούνται στο
«Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Ρωσίας» (Russian
Trading System – RTS) και στη «Διατραπεζική Αγορά Συναλλάγματος
της Μόσχας» (Moscow Interbank Currency Exchange – MICEX), τα
οποία αποτελούν αμφότερα Ελεγχόμενες Αγορές για τους σκοπούς του
Άρθρου 41 (1) του Νόμου.
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1. Χρήση τεχνικών και µέσων
Ανάλογα με τους επενδυτικούς περιορισμούς ενός Υποκεφαλαίου, η
Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα, ειδικότερα συμ-
φωνίες επαναγοράς και δανειοδοσίας τίτλων καθώς και παράγωγα,
όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ.1 δ), για την αποτελεσματική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής
συναλλαγών για σκοπούς αντιστάθμισης). Η Εταιρεία δύναται επίσης
να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα, ειδικότερα, για να συμμετέχει σε
αντίθετες προς την αγορά συναλλαγές.

Ειδικότερα, η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες ανταλλαγής
(swaps) οποιουδήποτε είδους, π.χ. συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου
αθέτησης πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων, η Εταιρεία και ο αντι-
συμβαλλόμενος συμφωνούν να ανταλλάξουν τις αποδόσεις που προ-
κύπτουν από επενδύσεις, έναν τίτλο, ένα μέσο χρηματαγοράς, ένα
μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου, ένα παράγωγο, ένα χρηματοοικονομικό
δείκτη ή ένα «καλάθι» τίτλων ή δεικτών απόδοσης άλλου τίτλου, μέσου
χρηματαγοράς, μεριδίου αμοιβαίου κεφαλαίου, παραγώγου, χρηματο-
οικονομικού δείκτη, «καλαθιού» τίτλων ή δεικτών ή άλλων επενδύσεων.
Η Εταιρεία είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τις εν λόγω
συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης πληρωμής, οι οποίες έχουν
στόχο διαφορετικό από την αντιστάθμιση.

Ο αντισυμβαλλόμενος στις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
πληρωμής πρέπει να είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κορυφαίας πιστο-
ληπτικής ικανότητας που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές.
Οι επενδυτικοί περιορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3.
ισχύουν τόσο για τους υποκείμενους τίτλους των συμφωνιών ανταλ-
λαγής κινδύνου αθέτησης πληρωμής όσο και για τον αντίστοιχο αντι-
συμβαλλόμενο στις εν λόγω συμφωνίες. Οι συμφωνίες ανταλλαγής
κινδύνου αθέτησης πληρωμής αξιολογούνται σε τακτική βάση μέσω
καθαρών και διαφανών μεθόδων. Η εταιρεία και ο ανεξάρτητος ελεγκ-
τής θα ελέγχουν τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των μεθόδων αποτί-
μησης, καθώς και την εφαρμογή αυτών. Εάν κατά τον έλεγχο διαπι-
στωθούν παρατυπίες, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση και
την εξάλειψή τους.

Η Εταιρεία δύναται επίσης να αποκτά τίτλους και μέσα χρηματαγοράς,
στα οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή περισσότερα παράγωγα (δομη-
μένα προϊόντα).

2. Συµφωνίες επαναγοράς τίτλων,
δανειοδοσία τίτλων

Δυνάμει των επενδυτικών αρχών ενός Υποκεφαλαίου και λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την υποχρέωσή της αναφορικά με την εξαγορά Μεριδίων κάθε
Ημέρα Αποτίμησης, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες επα-
ναγοράς και δανειοδοσίας τίτλων χωρίς περιορισμό.

α) Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να συνάψει συμφωνίες επαναγοράς τίτλων
και μέσων χρηματαγοράς τόσο ως δανειολήπτης, όσο και ως δανειο-
δότης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι κορυ-
φαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ειδικεύεται στις εν λόγω συναλ-
λαγές. Οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντι-
κείμενο δανειοληψίας δύνανται να πωληθούν μόνο κατά τη διάρκεια
ισχύος της συμφωνίας επαναγοράς, εάν το Υποκεφάλαιο διαθέτει
άλλα μέσα αντιστάθμισης. Σε ό,τι αφορά τους τίτλους και τα μέσα
χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού, το Υποκε-
φάλαιο πρέπει να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
επαναγοράς του κατά τη λήξη της συμφωνίας επαναγοράς.

Τυχόν ρευστότητα του εν λόγω Υποκεφαλαίου, η οποία προκύπτει
από συμφωνία επαναγοράς με επακόλουθη υποχρέωση επαναγοράς
δεν προσμετράται στο όριο του 10% για τη λήψη προσωρινών

δανείων, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, Αρ. 2 δεύτερη περίπτωση και
επομένως, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Το σχετικό Υποκε-
φάλαιο δύναται να επενδύσει πλήρως στη ρευστότητα που δημιουρ-
γήθηκε σε άλλες επενδύσεις, δυνάμει των επενδυτικών του πολιτικών,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη της υποχρέωσης επαναγοράς.

β) Ένα Υποκεφάλαιο δύναται να συνάπτει συμφωνίες δανειοδοσίας
τίτλων, στο πλαίσιο των οποίων δανείζει τους τίτλους και τα μέσα
χρηματαγοράς που διατηρεί. Επιτρέπεται η δανειοδοσία σε τρίτους
των τίτλων και των μέσων χρηματαγοράς που διατηρεί το Υποκε-
φάλαιο για διάστημα έως και 30 ημερών. Η δανειοδοσία των τίτλων
και των μέσων χρηματαγοράς ενδέχεται να ισχύει για μεγαλύτερο
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το Υποκεφάλαιο έχει το δικαίωμα
να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη συμφωνία δανειοδοσίας τίτλων
και να απαιτήσει τους τίτλους και τα μέσα χρηματαγοράς που απο-
τελούν το αντικείμενο της δανειοδοσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
συνιστά η παροχή επαρκών εξασφαλίσεων στην Εταιρεία για το Υπο-
κεφάλαιο, μέσω της μεταβίβασης μετρητών, τίτλων ή μέσων χρημα-
ταγοράς, η αξία των οποίων κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφω-
νίας δανειοδοσίας αντιστοιχεί τουλάχιστον στην αξία του 90% της
συνολικής αποτίμησης (συμπεριλαμβάνονται τόκοι, μερίσματα και
άλλα τελικά δικαιώματα) των δανειζόμενων τίτλων και μέσων χρη-
ματαγοράς. Οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς δύναται να γίνουν
αποδεκτά ως εξασφαλίσεις, εάν έχουν τη μορφή:

(i) ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού,

στα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται όχι
μόνο τα μετρητά και τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά πιστοποιη-
τικά αλλά και τα μέσα χρηματαγοράς. Η επιστολή πίστωσης ή
η εγγύηση σε πρώτη ζήτηση από κορυφαίο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα που δεν συνδέεται με το αντισυμβαλλόμενο μέρος θεω-
ρούνται ισοδύναμα με τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού,

(ii) ομολόγων που έχουν εκδοθεί ή διαθέτουν εγγυήσεις από κράτος-
μέλος του ΟΟΣΑ ή από τις τοπικές δημόσιες αρχές τους ή από
υπερεθνικά ιδρύματα και οργανισμούς με πεδίο δραστηριοποίησης
εντός της Ε.Ε., σε τοπικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο.

(iii) μεριδίων που έχουν εκδοθεί από ΟΣΕ χρηματαγοράς με καθημε-
ρινό υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και πιστολη-
πτική αξιολόγηση ΑΑΑ ή ισοδύναμης,

(iv) μεριδίων που έχουν εκδοθεί από ΟΣΕΚΑ που επενδύουν κυρίως
σε ομόλογα/μερίδια τα οποία αναφέρονται στα σημεία (v) και
(vi) παρακάτω,

(v) ομολόγων που έχουν εκδοθεί ή διαθέτουν εγγύηση από κορυ-
φαίους εκδότες με επαρκή ρευστότητα, ή

(vi) μεριδίων που έχουν εισαχθεί ή διακινούνται σε Ελεγχόμενη Αγορά
ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χρηματιστή-
ριο κράτους-μέλους του Ο.Ο.Σ.Α., υπό τον όρο ότι τα εν λόγω
μερίδια συμμετέχουν σε βασικό δείκτη.

Η εγγύηση που παρέχεται υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός των
μετρητών ή των μεριδίων ενός ΟΣΕ/ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να έχει
εκδοθεί από οντότητα που συνδέεται με τον αντισυμβαλλόμενο.

Η Εταιρεία δύναται –εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τη συμφωνία
δανειοδοσίας τίτλων και τις επενδυτικές πολιτικές του αντίστοιχου
Υποκεφαλαίου– να επενδύει πλήρως την εξασφάλιση που παρέχεται
υπό τη μορφή μετρητών κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας
δανειοδοσίας τίτλων σε:

– μερίδια ΟΣΕ χρηματαγορών με καθημερινό υπολογισμό της καθαρής
αξίας ενεργητικού και τα οποία διαθέτουν πιστοληπτική αξιολό-
γηση ΑΑΑ ή ισοδύναμη,
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– προθεσμιακές καταθέσεις,
– μέσα χρηματαγοράς όπως ορίζονται στην Οδηγία 2007/16/EΚ της

19ης Μαρτίου 2007,
– βραχυπρόθεσμα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή διαθέτουν εγγύηση

από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ελβετία, τον
Καναδά, την Ιαπωνία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή από
δημόσιες, κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές και υπερεθνικά
ιδρύματα και οργανισμούς που υπόκεινται σε κοινοτικούς, περιφε-
ρειακούς ή παγκόσμιους νόμους,

– ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή διαθέτουν εγγύηση από κορυφαίους
εκδότες με επαρκή ρευστότητα, και

– συμφωνίες επαναγοράς ως δανειοδότης, όπως περιγράφεται στο
παρόν Παράρτημα,

σε περίπτωση που η εν λόγω ενέργεια κριθεί εύλογη και συνήθης
μετά από προσεκτική ανάλυση. Για την πραγματοποίηση των συγκε-
κριμένων συναλλαγών, η Εταιρεία θα λαμβάνει τις υπηρεσίες ανα-
γνωρισμένων οργανισμών εκκαθάρισης ή χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων κορυφαίας πιστοληπτικής ικανότητας που ειδικεύονται σε
τέτοιου είδους συναλλαγές (προγράμματα δανειοδοσίας τίτλων).
Τα εν λόγω ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν ως αποζημίωση για
τις υπηρεσίες τους έως και το 50% των κερδών που πραγματοποι-
ούνται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών.

γ) Σε ό,τι αφορά τόσο τις συμφωνίες επαναγοράς τίτλων όσο και τις
συμφωνίες δανειοδοσίας τίτλων, εάν ο αντισυμβαλλόμενος στις εν
λόγω συμφωνίες είναι συνδεόμενη εταιρεία, τότε το μέγιστο διαθέ-
σιμο ποσό για τις εν λόγω συναλλαγές επαναγοράς ή δανειοδοσίας
τίτλων περιορίζεται στο 50% της καθαρής αξίας ενεργητικού του
σχετικού Υποκεφαλαίου, εκτός εάν η εν λόγω συναλλαγή μπορεί να
καταγγελθεί ή να ανακληθεί αυθημερόν. Η έκθεση σε κίνδυνο ανα-
φορικά με ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος που προκύπτει από μία ή
περισσότερες συναλλαγές δανειοδοσίας, πώλησης με δικαίωμα επα-
ναγοράς και/ή συναλλαγές αντίστροφης επαναγοράς/επαναγοράς
τίτλων δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της καθαρής αξίας ενερ-
γητικού του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος
είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 41, παρά-
γραφος (1) (στ) του Νόμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει το 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του.

3. ∆ιαδικασία διαχείρισης κινδύνου
Η Εταιρεία Διαχείρισης θα χρησιμοποιήσει μια διαδικασία διαχείρισης
κινδύνου, η οποία θα της επιτρέπει να παρακολουθεί και να υπολογίζει
ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις της,
καθώς και το ποσοστό τους στο συνολικό προφίλ κινδύνου του χαρτο-
φυλακίου επενδύσεων. Θα χρησιμοποιήσει επίσης μια διαδικασία η
οποία επιτρέπει τον ακριβή και ανεξάρτητο υπολογισμό της αξίας
των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Η Εταιρεία Διαχείρισης επιβλέπει το αντίστοιχο Υποκεφάλαιο σύμφωνα
με την Εγκύκλιο 07/308 της αρχής CSSF με ημερομηνία 2 Αυγούστου
2007. Από αυτή την άποψη, η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εξουσιοδοτη-
μένη να υπολογίζει τα ποσά προσαρμογής των επενδυτικών περιορισμών
που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3 α) έως η), στο πλαίσιο της
προαναφερθείσας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, γεγονός που ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε χαμηλότερα ποσά προσαρμογής σε σχέση με τη
μέθοδο αγοραίας αξίας.
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1. Υπολογισµός και χρήση εσόδων
Είναι δυνατή η έκδοση Μεριδίων Διανομής και Σώρευσης για κάθε
Υποκεφάλαιο.

Μερίδια ∆ιανοµής
Τα έσοδα που διατίθενται προς διανομή υπολογίζονται αφαιρώντας
τα πληρωτέα έξοδα, τις προμήθειες, τους φόρους και τις δαπάνες από
τους σωρευμένους τόκους, τα μερίσματα και τα έσοδα από τα μερίδια
υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και από την αποζημίωση
για τις συμβάσεις δανεισμού και επαναγοράς τίτλων, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπ’ όψιν την εξισορρόπηση των εκάστοτε εσόδων.

Η τρέχουσα πολιτική διανομής για τη Διανομή Μεριδίων προβλέπει
τη διανομή ουσιαστικά όλων των διανεμητέων εσόδων, μείον τα
έξοδα (όπως αναφέρεται ανωτέρω), για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Εντούτοις, η Εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει τη διανομή (1) των
πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών και άλλων εσόδων (που
αντιστοιχούν στην εξισορρόπηση εσόδων), (2) των μη πραγματοποιη-
θέντων κεφαλαιακών κερδών και (3) του κεφαλαίου σύμφωνα με το
Άρθρο 32 του Νόμου. Η χρήση των εσόδων και ειδικότερα οποιαδή-
ποτε τελική διανομή, θα αποφασίζεται για κάθε Κατηγορία Μεριδίων
από τη γενική συνέλευση των Μεριδιούχων της Εταιρείας. Το γεγο-
νός αυτό ενδέχεται να παραβαίνει στις διατάξεις περί διανομής που
ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Τα έσοδα της διανομής που δεν παραμένουν αζήτητα για πέντε έτη
θα επιστρέφουν στην αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων. Δεν σωρεύο-
νται τόκοι για τις διανομές που έχουν ανακοινωθεί.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διανομές,
εάν η ενέργεια αυτή οδηγήσει στη μείωση του καθαρού ενεργητικού
της Εταιρείας κάτω του ποσού των 1.250.000 Ευρώ.

Μερίδια Σώρευσης
Τα Μερίδια Σώρευσης διατηρούν όλα τα έσοδα (τόκους, μερίσματα,
έσοδα από μερίδια υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, αποζημίωση για
συμβάσεις δανεισμού και επαναγοράς τίτλων, άλλα έσοδα και πραγ-
ματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξισορ-
ρόπηση εσόδων) μείον τα πληρωτέα έξοδα, προμήθειες, φόρους και
άλλες δαπάνες και επανεπενδύουν τα ποσά αυτά. Δεν αναμένεται η
καταβολή διανομών στους κατόχους Μεριδίων Σώρευσης. Κατά
κανόνα, η ετήσια σώρευση θα λαμβάνει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Με επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Μεριδιούχοι, δύνανται, κατά τη διάρ-
κεια μιας γενικής συνέλευσης, να καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης των
εσόδων και των πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών, ενώ μπο-
ρούν ακόμη και να αποφασίσουν τη διανομή κεφαλαίου σύμφωνα με
το Άρθρο 32 του Νόμου ή να διατυπώσουν προβλέψεις για πληρωμή
σε μετρητά ή την έκδοση μεριδίων μπόνους ή να εξουσιοδοτήσουν το
Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εν λόγω απόφαση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διανομές,
εάν η ενέργεια αυτή οδηγήσει στη μείωση του καθαρού ενεργητικού
της Εταιρείας κάτω του ποσού των 1.250.000 Ευρώ.

2. ∆οµή
Βάσει οποιασδήποτε απόφασης ληφθεί στη γενική συνέλευση, οι
Κατηγορίες Μεριδίων A, C, N, S, P, I, RCM I, X και W αποτελούν
κατά βάση Κατηγορίες Μεριδίων διανομής. Αυτοί οι τύποι Κατηγο-
ριών Μεριδίων ενδέχεται να περιλαμβάνουν το γράμμα «Μ» που θα
υποδεικνύει κατά βάση τη μηνιαία διανομή. Αντίθετα, οι Κατηγορίες
Μεριδίων τύπου AT, CT, NT, ST, PT, IT, RCM IT, XT και WT είναι
κατά βάση Κατηγορίες Μεριδίων σώρευσης.

Οι προαναφερθέντες τύποι Κατηγοριών Μεριδίων ενδέχεται να περι-
λαμβάνουν τις πρόσθετες αριθμητικές μονάδες «2», «3», «4», «5», «6»,
«7», «8», «9» ή «10» και η σχετική αναφορά θα συμπεριλαμβάνεται στο
ενημερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.

Οι Κατηγορίες Μεριδίων δύνανται να εκδοθούν στα παρακάτω νομί-
σματα: EUR, USD, JPY, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, PLN, CZK, HUF,
SGD και HKD.

Εάν μια Κατηγορία Μεριδίων αποσκοπεί στην αντιστάθμιση έναντι
του Νομίσματος Αναφοράς, τοποθετείται το γράμμα «Η» μπροστά
από την έκφραση του Νομίσματος Αναφοράς.

Εάν μια Κατηγορία Μεριδίων αποσκοπεί στην αντιστάθμιση έναντι μιας
προκαθορισμένης διάρκειας, τοποθετείται το γράμμα «D» μπροστά
από τη στοχευόμενη διάρκεια της μεμονωμένης Κατηγορίας Μεριδίων
και την έκφραση του Νομίσματος Αναφοράς.

Τα Μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων I, IT, RCM I, RCM IT, X, XT,
W και WT μπορούν να αποκτηθούν μόνον από νομικές οντότητες
και δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους σε περιπτώσεις όπου ο επεν-
δυτής στο όνομα του οποίου γίνεται η εγγραφή των Μεριδίων είναι
νομικό πρόσωπο αλλά ενεργεί ως μεσολαβητής για λογαριασμό τρίτου
τελικού δικαιούχου ο οποίος είναι ιδιώτης. Η Εταιρεία Διαχείρισης
διασφαλίζει ότι αυτές οι Κατηγορίες Μεριδίων θα αποκτώνται μόνον
από νομικές οντότητες.

Τα Μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων X και XT δεν επιβαρύνονται με
αμοιβή διαχείρισης, με αμοιβή πράκτορα κεντρικής διοίκησης ούτε με
προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση σε επίπεδο Κατηγορίας Μερι-
δίων. Αντ’ αυτού, κάθε Μεριδιούχος της αντίστοιχης Κατηγορίας Μερι-
δίων χρεώνεται με αμοιβή απευθείας από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Η εγγραφή Μεριδίων για ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να
απαγορεύεται για ορισμένους επενδυτές. Οποιοσδήποτε ανάλογος
περιορισμός θα αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό φύλλο.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε
Υποκεφαλαίου, τα Μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων C και CT δύνα-
νται να αγοραστούν μόνον από επενδυτές που δεν διαμένουν ούτε
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Παράρτηµα 3: Κατηγορίες Μεριδίων
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Οι Κατηγορίες Μεριδίων A, C, N, S, P, I, RCM I, X και W που περι-
λαμβάνουν το πρόσθετο γράμμα «Μ» δύνανται να αποκτηθούν μόνον
από επενδυτές που δεν διαμένουν ούτε είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τα ελάχιστα ποσά εγγραφής για την επένδυση σε Μερίδια των Κατη-
γοριών Μεριδίων N, NT, P, PT, I, IT, RCM I, RCM IT, W και WT
(μετά την αφαίρεση τυχόν Προμήθειας Πώλησης) έχουν ως εξής:

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  µµεερριιδδίίωωνν ΕΕλλάάχχιισσττηη  εεππέέννδδυυσσηη11))

N/NT – Κατηγορίες Μεριδίων 200.000 EUR
200.000 USD
40 εκατ. JPY
200.000 GBP
400.000 CHF
1,6 εκατ. NOK
2 εκατ. SEK
2 εκατ. DKK
800.000 PLN
6 εκατ. CZK
50 εκατ. HUF
400.000 SGD
2 εκατ. HKD

P/PT – Κατηγορίες Μεριδίων 100.000 EUR
100.000 USD
20 εκατ. JPY
100.000 GBP
200.000 CHF
800.000 NOK
1 εκατ. SEK
1 εκατ. DKK
400.000 PLN
3 εκατ. CZK
25 εκατ. HUF
200.000 SGD
1 εκατ. HKD

I/IT – Κατηγορίες Μεριδίων 1 εκατ. EUR
1 εκατ. USD
200 εκατ. JPY
1 εκατ. GBP
2 εκατ. CHF
8 εκατ. NOK
10 εκατ. SEK
10 εκατ. DKK
4 εκατ. PLN
30 εκατ. CZK
250 εκατ. HUF
2 εκατ. SGD
10 εκατ. HKD

RCM I/RCM IT – Κατηγορίες Μεριδίων 1 εκατ. EUR
1 εκατ. USD
200 εκατ. JPY
1 εκατ. GBP
2 εκατ. CHF
8 εκατ. NOK
10 εκατ. SEK
10 εκατ. DKK
4 εκατ. PLN
30 εκατ. CZK
250 εκατ. HUF
2 εκατ. SGD
10 εκατ. HKD

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  µµεερριιδδίίωωνν ΕΕλλάάχχιισσττηη  εεππέέννδδυυσσηη11))

W/WT – Κατηγορίες Μεριδίων 10 εκατ. EUR
10 εκατ. USD
2 δις JPY
10 εκατ. GBP
20 εκατ. CHF
80 εκατ. NOK
100 εκατ. SEK
100 εκατ. DKK
40 εκατ. PLN
300 εκατ. CZK
2,5 δις HUF
20 εκατ. SGD
100 εκατ. HKD

1) Σε ορισµένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπει
χαµηλότερες ελάχιστες επενδύσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες Κατηγορίες Μεριδίων 
των επιμέρους Υποκεφαλαίων, ανατρέξτε στα αντίστοιχα ενημερω-
τικά φύλλα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει τη
δημιουργία πρόσθετων Κατηγοριών Μεριδίων, καθώς και Κατηγοριών
Μεριδίων που εκδίδονται σε πρόσθετα νομίσματα για τα αντίστοιχα
Υποκεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, το ενημερωτικό φύλλο του
εκάστοτε Υποκεφαλαίου θα ενημερωθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις
πληροφορίες σχετικά με τις νέες Κατηγορίες Μεριδίων.
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz All Markets Dynamic A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz All Markets Opportunities A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz Asian Multi Income Plus A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz NACM Global Equity 130/30 A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz NACM US High Yield A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 1,00% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,50% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz NFJ US Large Cap Value A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz PIMCO Euro Bond A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz PIMCO Euro Bond Fund I A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Παράρτηµα 4: Κατάσταση αµοιβών και εξόδων
που ισχύουν

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz PIMCO Treasury A/AT 3,00% 3,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Euro Bond Plus 2011 C/CT 3,00% 3,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,60% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz PIMCO Treasury A/AT 3,00% 3,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Euro Bond Plus 2013 C/CT 3,00% 3,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,60% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz PIMCO Treasury A/AT 2,00% 2,00% –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
Euro Cash Plus C/CT 2,00% 2,00% –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως 0,25% ετησίως 0,01% ετησίως

N/NT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
P/PT 1,00% 1,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
I/IT 1,00% 1,00% –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,60% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,60% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Advanced A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Investment Strategies C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 1,00% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 0,75% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,75% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Asia Pacific A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Best Styles Euroland A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Best Styles Europe A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM BRIC Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM China A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Currencies Strategy A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Demographic Trends A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Discovery A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Europe Strategy C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 1,00% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Emerging Asia A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Enhanced A/AT – – –7) 0,70% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Short Term Euro C/CT – – –7) 0,70% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,40% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Enhanced A/AT – – –7) 0,70% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Short Term US $ C/CT – – –7) 0,70% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,40% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,40% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Euro Equity Index A/AT 5,00% 5,00% –7) 0,75% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 0,75% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,50% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM Euroland Equity Growth A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Europe Equity Growth A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Europe Small Cap Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM European Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM European A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Equity Dividend C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Agricultural Trends C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global EcoTrends A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Emerging Markets Equity C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.

Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM Global Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Infrastructure A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Intellectual Capital A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Sustainability A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Unconstrained A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Global Water A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Greater China Dynamic A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM Growing Markets Protect A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 3,00% 3,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,80% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,80% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Hong Kong A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM India A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Indonesia A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Investment Protect A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Japan A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Korea A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.

Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM Little Dragons A/AT 5,00% 5,00% –7) 3,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 3,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,75% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,75% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,75% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
A2/AT2 5,00% 5,00% –7) 3,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C2/CT2 5,00% 5,00% –7) 3,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N2/NT2 – – –7) 1,75% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S2/ST2 9,00% 9,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P2/PT2 – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I2/IT2 – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I2/RCM IT2 – – –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X2/XT2 – – –7) 1,75% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W2/WT2 – – –7) 1,75% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Malaysia A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM MENA Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Oriental Income A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Philippines A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Singapore A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Thailand A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
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Όνοµα Yποκεφαλαίου Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

Allianz RCM Tiger A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 2,00% ετησίως 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,75% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM Total Return Asian Equity A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM US Equity Systematic A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT 2,00% 2,00% –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,25% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,25% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz RCM USD Liquidity A/AT 5,00% 5,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως 0,01% ετησίως
N/NT – – –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
P/PT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
I/IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
RCM I/RCM IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 0,50% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 0,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz Real Estate Securities Europe A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Allianz Tactical Asset A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
Allocation Euroland C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

Protect Global Winner 2014 A/AT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
C/CT 5,00% 5,00% –7) 2,00% ετησίως 0,50% ετησίως 0,75% ετησίως 0,05% ετησίως
N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
P/PT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως
I/IT 2,00% 2,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως
X/XT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

1) Περιλαµβάνονται όλα τα Μερίδια στο πλαίσιο όλων των αντίστοιχων Κατηγοριών Μεριδίων.
2) Κατά την έκδοση Μεριδίων των Υποκεφαλαίων, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Πώλησης.
3) Η Προµήθεια Μετατροπής αφορά τη µετατροπή στην προαναφερθείσα Κατηγορία Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου. Κατά τη µετατροπή των Μεριδίων, 

η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Μετατροπής.
4) Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη προµήθεια.
5) Ενδέχεται να χρεώνεται επίσης προµήθεια απόδοσης, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενηµερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.
6) Ο/Οι ∆ιανοµέας(είς) –µέσω της Εταιρείας ∆ιαχείρισης– έχει/έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει(ουν) χαµηλότερη προµήθεια διανοµής.
7) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια εξαγοράς.
8) Εκτός εάν συµφωνηθεί άλλη προµήθεια, η οποία ενδέχεται να περιλαµβάνει και προµήθεια απόδοσης, µε βάση ειδική µεµονωµένη συµφωνία 

µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του ενδιαφερόµενου επενδυτή.
9) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια διανοµής.

Για επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις υποσηµειώσεις κάτω από τον πίνακα.
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Κατά την περίοδο εκτύπωσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η Allianz Global Investors Luxembourg S.A. διαχειριζόταν τα παρακάτω αμοι-
βαία κεφάλαια επενδύσεων:

καθώς και εννέα εταιρείες επενδύσεων με νομική μορφή εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable –
SICAV), τέσσερα εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων με νομική μορφή «fonds commun de placement» (FCP) – «fonds d’investissement
spécialisé» (FIS), καθώς και τρία εξειδικευμένα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με νομική μορφή εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
[«Société d’Investissement à Capital Variable» (SICAV) – «fonds d’investissement spécialisé» (FIS)].

Κατά την περίοδο εκτύπωσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, τα παρακάτω επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια είχαν λάβει εξουσιοδότηση για δια-
νομή στην Ελβετία με τη νομική μορφή εταιρείας FCP:

Παράρτηµα 5: Άλλα επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια
που διαχειρίζεται η Εταιρεία ∆ιαχείρισης

Allianz Business Cash
Allianz Commodities Strategy
Allianz FinanzPlan 2015
Allianz FinanzPlan 2020
Allianz FinanzPlan 2025
Allianz FinanzPlan 2030
Allianz FinanzPlan 2035
Allianz FinanzPlan 2040
Allianz FinanzPlan 2045
Allianz FinanzPlan 2050
Allianz Fonds Portfolio Ertrag
Allianz Global Selection Balance
Allianz Global Strategy Defensive
Allianz Global Strategy Dynamic
Allianz Horizont Fonds
Allianz PIMCO Bondselect US $
Allianz PIMCO Bondspezial
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds »K4«
Allianz PIMCO Europa Renten »T«
Allianz PIMCO Europazins »K«
Allianz PIMCO Global Bond High Grade
Allianz PIMCO High Yield Income Fund 
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 2010
Allianz PIMCO LiquiditätsManager
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro)
Allianz PIMCO Money Market US $
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013
Allianz RCM Bonus Barriere
Allianz RCM BRIC Stars
Allianz RCM Deep Discount
Allianz RCM Defensive Strategy
Allianz RCM Euro Garant
Allianz RCM Euro Garant 12/2013
Allianz RCM Euro Protect Dynamic III

Allianz RCM Euro Protect Dynamic Plus
Allianz RCM Express Strategie
Allianz RCM Global Champion
Allianz RCM Global Fund Selection
Allianz RCM High Dividend Discount
Allianz RCM Risk Adjusted Euro Equity
Allianz RCM Small Cap Europa
Allianz RCM Systematic Multi Strategy
Allianz RCM TwinWin Garant
Allianz Rendite Extra
Allianz Stiftungsfonds Balanced
Allianz Suisse – Strategy Fund
Allianz Volatility Strategy
Dresdner FondsManagement Balance
Dresdner FondsManagement Chance
Dresdner FondsManagement Substanz
Dresdner FondsManagement Wachstum
Dresdner PrivatePortfolio Balance
Dresdner PrivatePortfolio Chance
Dresdner PrivatePortfolio Growth
Dresdner PrivatePortfolio Growth Special
Dresdner PrivatePortfolio Income 
Dresdner VermögensManagement Balance
Dresdner VermögensManagement Chance
Dresdner VermögensManagement Substanz
Dresdner VermögensManagement Wachstum
Garantie Plus 2012
MetallRente FONDS PORTFOLIO
MLP absolute return 150
MLP absolute return 300
OLB-FondsConceptPlus Ertrag
OLB-FondsConceptPlus Wachstum
OLB-FondsConceptPlus Chance
OLB VV-Optimum
PremiumMandat Balance
PremiumMandat Defensiv
PremiumMandat Dynamik
PremiumMandat Dynamik Plus
Ras Lux Fund

Ονοµασία Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ονοµασία Αµοιβαίου Κεφαλαίου

Allianz PIMCO Bondspezial
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return
Allianz PIMCO Europazins »K«

Allianz RCM Small Cap Europa
Allianz Suisse – Strategy Fund 

Ονοµασία Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ονοµασία Αµοιβαίου Κεφαλαίου
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Παράρτηµα 6: Χρηµατιστήρια στα οποία δύνανται
να διακινούνται Μερίδια των Υποκεφαλαίων 
χωρίς την έγκριση της Εταιρείας

Όνοµα Υποκεφαλαίου ����Χρηµατιστήριο

Allianz PIMCO Euro Bond ���Χρηµατιστήριο του Βερολίνου
Χρηµατιστήριο του Ντίσελντορφ
Χρηµατιστήριο Αµβούργου-Ανόβερου
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου

Allianz RCM Asia Pacific Χρηµατιστήριο του Βερολίνου
Χρηµατιστήριο του Ντίσελντορφ
Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
Χρηµατιστήριο Αµβούργου-Ανόβερου
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου
Χρηµατιστήριο Αξιών της Στουτγκάρδης

Allianz RCM Global EcoTrends Χρηµατιστήριο του Βερολίνου
Χρηµατιστήριο του Ντίσελντορφ
Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
Χρηµατιστήριο Αµβούργου-Ανόβερου
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου
Χρηµατιστήριο Αξιών της Στουτγκάρδης 

Allianz RCM Global Equity Χρηµατιστήριο του Βερολίνου

Χρηµατιστήριο του Ντίσελντορφ
Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
Χρηµατιστήριο Αµβούργου-Ανόβερου
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου
Χρηµατιστήριο Αξιών της Στουτγκάρδης 

Allianz RCM Global Sustainability Χρηµατιστήριο του Βερολίνου
Χρηµατιστήριο του Ντίσελντορφ
Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
Χρηµατιστήριο Αµβούργου-Ανόβερου
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου
Χρηµατιστήριο Αξιών της Στουτγκάρδης 

Protect Global Winner 2014 Χρηµατιστήριο του Βερολίνου
Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
Χρηµατιστήριο Αξιών του Μονάχου
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Η επένδυση σε ένα Υποκεφάλαιο μπορεί να συσχετιστεί ειδικότερα με
τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

Κίνδυνος που συνδέεται µε την εκάστοτε εταιρεία 
(Company-Specific Risk)
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού και, ειδικότερα, των τίτλων και των
μέσων χρηματαγοράς που διατηρούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα Υπο -
κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεαστεί από παράγοντες που σχετίζονται με
μια συγκεκριμένη εταιρεία, όπως η οικονομική κατάσταση του εκδότη.
Εάν οι εν λόγω παράγοντες επιδεινωθούν, η τιμή του αντίστοιχου τίτλου
ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά και για παρατεταμένο χρονικό διάστη-
μα, πιθανώς χωρίς να επηρεάζεται από το κατά τα άλλα γενικά θετικό
κλίμα της αγοράς.

Κίνδυνος συγκέντρωσης (Concentration Risk)
Εάν ένα Υποκεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε συγκεκριμένες
αγορές ή τύπους επενδύσεων, η συγκέντρωση αυτή δεν επιτρέπει εξ
ορισμού το ίδιο εύρος εφαρμογής διασποράς των κινδύνων σε διαφο-
ρετικές αγορές, όπως θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν οι επενδύσεις δεν
ήταν τόσο συγκεντρωμένες. Ως εκ τούτου, ένα Υποκεφάλαιο εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των επενδύσεων αυτών ή από την
ανάπτυξη των μεμονωμένων ή των συνδεόμενων αγορών ή των εται -
ρειών που περιλαμβάνονται στις εν λόγω αγορές.

Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (Counterparty Risk)
Στο βαθμό που οι συναλλαγές δεν διεκπεραιώνονται μέσω χρηματι-
στηρίου ή Ελεγχόμενης Αγοράς (π.χ. εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές),
εκτός από το γενικό κίνδυνο αθέτησης πληρωμής, υπάρχει κίνδυνος
αθέτησης ή ελλιπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλ-
λομένου. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα εξωχρηματιστηριακά χρηματο-
οικονομικά παράγωγα μέσα και τις άλλες συναλλαγές που βασίζονται
σε τεχνικές και μέσα.

Κίνδυνος χώρας και περιοχής 
(Country and Region Risk)
Εάν ένα Υποκεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε συγκεκριμέ-
νες χώρες ή περιοχές, ενδέχεται να μειωθεί η διασπορά του κινδύνου.
Συνεπώς, το Υποκεφάλαιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανά-
πτυξη μεμονωμένων ή αλληλοεξαρτώμενων χωρών και περιοχών, ή
από την ανάπτυξη εταιρειών που εδρεύουν και/ή δραστηριοποιούνται
στις εν λόγω χώρες ή περιοχές.

Χρηµατοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και µεταφοράς κεφαλαίων
(Country and Transfer Risks)
Η οικονομική ή πολιτική αστάθεια των χωρών στις οποίες έχει επεν-
δυθεί το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση, κατά την
οποία ένα Υποκεφάλαιο δεν λαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το χρηματικό
ποσό που του αναλογεί, παρά την αξιοπιστία του εκδότη του συγκε-
κριμένου τίτλου ή άλλων στοιχείων ενεργητικού. Οι περιορισμοί συναλ -
λάγματος ή μεταφοράς κεφαλαίων ή άλλων νομικών μεταβολών, για
παράδειγμα, ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα από αυτήν
την άποψη.

Κίνδυνος φερεγγυότητας (Creditworthiness Risk)
Η φερεγγυότητα (αξιοπιστία και προθυμία πληρωμής) του εκδότη ενός
στοιχείου ενεργητικού και, ειδικότερα, ενός τίτλου ή μέσου χρηματα-
γορών που διατηρεί άμεσα ή έμμεσα το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να
μειωθεί μελλοντικά. Το γεγονός αυτό συνήθως οδηγεί σε μειώσεις της
τιμής του στοιχείου ενεργητικού, οι οποίες υπερβαίνουν τις μειώσεις
που προκαλούνται λόγω των γενικών διακυμάνσεων της αγοράς.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος (Currency Risk)
Εάν το Υποκεφάλαιο διατηρεί άμεσα ή έμμεσα στοιχεία ενεργητικού
που είναι εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα, διατρέχει συναλλαγματικό
κίνδυνο εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για τις τοποθε-
τήσεις σε ξένο νόμισμα. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού που εκφρά -
ζονται σε ξένο νόμισμα μειώνεται σε περίπτωση υποτίμησης του ξένου
νομίσματος έναντι του Νομίσματος Βάσης του Υποκεφαλαίου.

Κίνδυνος θεµατοφυλακής (Custodial Risk)
Ο κίνδυνος θεματοφυλακής είναι ο κίνδυνος που απορρέει από το
ενδεχόμενο να απαγορευτεί η μερική ή η πλήρης πρόσβαση του Υπο-
κεφαλαίου στις επενδύσεις που βρίσκονται σε θεματοφυλακή, σε περί-
πτωση πτώχευσης, αμέλειας, ηθελημένης παράβασης καθήκοντος ή
δόλιας πράξης εκ μέρους του θεματοφύλακα ή του υποθεματοφύλακα.

Κίνδυνοι αναδυόµενων αγορών (Emerging Markets Risks)
Η πραγματοποίηση επενδύσεων στις Αναδυόμενες Αγορές σημαίνει
επεν δύσεις σε χώρες που δεν έχουν ταξινομηθεί από την Παγκόσμια
Τράπεζα στην κατηγορία «υψηλού κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος» (δηλαδή μη «ανεπτυγμένες»). Επιπρόσθετα στους ειδικούς
κινδύνους της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδύσεων, οι επενδύσεις στις
εν λόγω χώρες υπόκεινται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ρευστότητας και γενι-
κούς κινδύνους της αγοράς. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν αυξη-
μένοι κίνδυνοι σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών τίτλων στις
εν λόγω χώρες, ιδίως επειδή πιθανόν να μην αποτελεί γενική πρακτική
ή ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η άμεση παράδοση των τίτλων κατά
την πραγματοποίηση της πληρωμής στις εν λόγω χώρες. Επιπρόσθετα,
το νομικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και τα λογιστικά και ελε-
γκτικά πρότυπα και τα πρότυπα κατάρτισης εκθέσεων ενδέχεται να
αποκλίνουν σημαντικά, εις βάρος των επενδυτών, από τα επίπεδα και
τα πρότυπα που θεωρούνται διεθνής πρακτική. Ενδεχομένως να προ-
κύψει επίσης αυξημένος κίνδυνος θεματοφυλακής στις εν λόγω χώρες,
ο οποίος δύναται να απορρέει ειδικότερα από τις διαφορετικές μεθό -
δους διάθεσης των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού.

Γενικός κίνδυνος αγοράς (General Market Risk)
Στο βαθμό που ένα Υποκεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε τίτλους
ή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού, εκτίθεται σε διάφορες γενικές τάσεις
των αγορών –ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγορές τίτλων– οι οποίες μπορούν
εν μέρει να αποδοθούν σε μη ορθολογικούς παράγοντες. Οι παράγοντες
αυτοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική και παρατε-
ταμένη υποχώρηση των τιμών, επηρεάζοντας την αγορά στο σύνολό
της. Οι τίτλοι κορυφαίων εκδοτών είναι εκτεθειμένοι στον ίδιο γενικό
κίνδυνο αγοράς, όπως και οι λοιποί τίτλοι και τα στοιχεία ενεργητικού.

Κίνδυνος που συνδέεται µε συγκεκριµένους κλάδους 
(Industry Risk)
Εάν το Υποκεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε συγκεκριμένους
κλάδους, ενδέχεται να μειωθεί και η διασπορά του κινδύνου. Συνεπώς,
το Υποκεφάλαιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη γενικότερη
ανάπτυξη, όσο και από την εξέλιξη των εταιρικών κερδών σε μεμονω-
μένους ή αλληλοεπηρεαζόμενους κλάδους.

Κίνδυνος πληθωρισµού (Inflation Risk)
Ο κίνδυνος πληθωρισμού είναι ο κίνδυνος απώλειας της αξίας των στοι-
χείων ενεργητικού λόγω μείωσης της αξίας των χρημάτων. Ο πληθω-
ρισμός μπορεί να μειώσει την αγοραστική ισχύ των εσόδων που απο-
φέρει η επένδυση σε ένα Υποκεφάλαιο, καθώς και να μειώσει την αξία
της επένδυσης. Τα διάφορα νομίσματα υπόκεινται σε διαφορετικά
επίπεδα κινδύνου πληθωρισμού. 

Κίνδυνος βασικών στελεχών (Key Personnel Risk)
Τα Υποκεφάλαια που επιτυγχάνουν πολύ θετικά αποτελέσματα σε συγκε -
κριμένο χρονικό διάστημα οφείλουν την επιτυχία αυτή στις ικανότητες
των διαπραγματευτών και στις ορθές αποφάσεις των διαχειριστών τους.
Ωστόσο, τα στελέχη διαχείρισης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται
να αλλάξουν. Οι νέοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενδέχεται να είναι
λιγότερο επιτυχημένοι στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού.

Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity Risk)
Ακόμα και οι σχετικά μικρές εντολές αγορών ή πωλήσεων μη ρευστο-
ποιήσιμων τίτλων (τίτλοι οι οποίοι δεν μπορούν να πωληθούν αμέσως)
ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολές των τιμών.
Εάν ένα στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ρευστοποιήσιμο, υπάρχει ο κίν-
δυνος το στοιχείο ενεργητικού να μην μπορεί να πωληθεί ή να μπορεί να
πωληθεί μόνο με σημαντική έκπτωση επί της τιμής αγοράς. Η έλλειψη

Μέρος 2: Γενικοί παράγοντες κινδύνου



ρευστότητας ενός στοιχείου ενεργητικού δύναται να προκαλέσει τη
σημαντική αύξηση της τιμής αγοράς του.

Κίνδυνος απόδοσης (Performance Risk)
Δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι θα επιτευχθούν οι
επενδυτικοί στόχοι ενός Υποκεφαλαίου ή η απόδοση της επένδυσης
που επιθυμεί ο επενδυτής. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο
δύναται επίσης να παρουσιάσει διακυμάνσεις και ειδικότερα, ενδέχεται
να μειωθεί, προκαλώντας απώλειες για τους επενδυτές, πιο συγκεκρι-
μένα σε ό,τι αφορά γενικούς κινδύνους στους οποίους υπόκεινται τα
μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού που έχουν αποκτηθεί σε επίπεδο
Υποκεφαλαίου, καθώς και κινδύνους που συνεπάγεται η επιλογή των
μεμονωμένων στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές αναλαμβάνουν 
τον κίνδυνο είσπραξης ποσού χαμηλότερου από το ποσό της αρχικής
επένδυσης. Δεν εκδίδονται εγγυήσεις από την Εταιρεία ή από τρίτα
μέρη σχετικά με συγκεκριμένες αποδόσεις Υποκεφαλαίων, εκτός εάν
παρέχεται ρητή εγγύηση στο αντίστοιχο ενημερωτικό φύλλο του εν
λόγω Υποκεφαλαίου.

Κίνδυνoς µεταβολών των βασικών συνθηκών 
(Risk of Changes in Underlying Conditions)
Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να μεταβληθούν οι βασικές συν-
θήκες (π.χ. οικονομικές, νομοθετικές, φορολογικές) στο πλαίσιο των
οποίων πραγματοποιείται μια επένδυση. Το γεγονός αυτό μπορεί να
επιδράσει αρνητικά στην επένδυση και στην αντιμετώπισή της από
τον επενδυτή. 

Κίνδυνος τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι -
τικής και των υπολοίπων βασικών παραµέτρων ενός Υποκεφα-
λαίου/αµοιβαίου κεφαλαίου [Risk of Changes to the Articles of
Incorporation, to the Investment Policy and to the other Basic
Aspects of a (Sub)fund]
Εφιστάται η προσοχή των Μεριδιούχων στο γεγονός ότι το Καταστα-
τικό, η επενδυτική πολιτική και οι υπόλοιπες βασικές παράμετροι ενός
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να μεταβληθούν όποτε
είναι επιτρεπτό. Ειδικότερα, η αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής εντός
του πλαισίου των επιτρεπτών επενδύσεων σε υποκεφάλαια/αμοιβαία
κεφάλαια που συμμορφώνονται με την Οδηγία, ενδέχεται να μεταβάλλει
το περιεχόμενο του κινδύνου που συνδέεται με το συγκεκριμένο υπο-
κεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων 
(Risk of Interest Rate Changes)
Στο βαθμό που ένα Υποκεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε έντοκους
τίτλους, εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίου. Εάν τα επιτόκια της αγοράς
αυξηθούν, η αξία των έντοκων στοιχείων ενεργητικού που διατηρεί το
Υποκεφάλαιο ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Αυτό ισχύει σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό σε περίπτωση που το Υποκεφάλαιο διατηρεί, επίσης,
έντοκους τίτλους μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας έως τη λήξη και με
χαμηλότερο ονομαστικό επιτόκιο.

Κίνδυνος περιορισµένης ευελιξίας 
(Risk of Restricted Flexibility)
Η εξαγορά μεριδίων των Υποκεφαλαίων δύναται να υπόκειται σε περιο-
ρισμούς. Εάν η εξαγορά των Μεριδίων ανασταλεί ή καθυστερήσει, οι
επενδυτές δεν έχουν δυνατότητα εξαγοράς των Μεριδίων τους και
υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους στο Υποκεφάλαιο
για διάστημα μεγαλύτερο από το αρχικό ή το επιθυμητό, ενώ οι επεν-
δύσεις τους συνεχίζουν να υπόκεινται στους εγγενείς κινδύνους του
Υποκεφαλαίου. Εάν ένα Υποκεφάλαιο ή μια Κατηγορία Μεριδίων δια-
λυθεί ή εάν η Εταιρεία ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής εξαγοράς
των Μεριδίων, οι επενδυτές δεν διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα να
διατηρήσουν τις επενδύσεις τους. Το ίδιο ισχύει εάν το Υποκεφάλαιο
ή η Κατηγορία των Μεριδίων στην οποία διατηρούν τοποθετήσεις οι
επενδυτές συγχωνευτεί με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, Υποκεφάλαιο ή
Κατηγορία Μεριδίων, περίπτωση κατά την οποία οι επενδυτές γίνονται
αυτόματα κάτοχοι μεριδίων άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου, Υποκεφαλαίου
ή Κατηγορίας Μεριδίων. Η προμήθεια πώλησης που επιβαρύνει την
απόκτηση Μεριδίων θα μπορούσε να μειώσει ή ακόμη και να εξαλείψει
τα τυχόν κέρδη μιας επένδυσης, ιδίως εάν η επένδυση διατηρείται για
μικρό χρονικό διάστημα. Εάν τα Μερίδια εξαγοραστούν με στόχο την
επένδυση των εσόδων σε άλλο είδος επένδυσης, οι επενδυτές ενδέχεται
να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα, επιπρόσθετα των εξόδων με τα
οποία έχουν ήδη επιβαρυνθεί (π.χ. προμήθεια πώλησης για την αγορά

Μεριδίων) όπως, για παράδειγμα, η προμήθεια εξαγοράς του Υποκε-
φαλαίου ή επιπλέον προμήθειες πωλήσεων για την αγορά άλλων μερι-
δίων. Τα γεγονότα και οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε ζημία των επενδυτών.

Κίνδυνος αθέτησης πληρωµής (Risk of Settlement Default)
Ο εκδότης ενός τίτλου που διατηρείται άμεσα ή έμμεσα από ένα Υπο-
κεφάλαιο ή ο χρεώστης μίας απαίτησης που ανήκει σε Υποκεφάλαιο
ενδέχεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το γεγονός
αυτό μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της οικονομικής αξίας των
εν λόγω στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Κίνδυνος επιπτώσεων σε άλλες κατηγορίες µεριδίων από 
τις υποχρεώσεις µεµονωµένων κατηγοριών µεριδίων 
(Risk of the Liabilities of Individual Share Classes affecting
other Share Classes)
Οι κατηγορίες μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου δεν αντιμετωπίζονται ως
μεμονωμένες οντότητες για λόγους που προκύπτουν από το ενοχικό
δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τρίτα μέρη, τα στοιχεία ενεργητικού που κατα-
νέμονται σε συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων δεν φέρουν την ευθύνη
μόνο για τα χρέη και τις υποχρεώσεις που μπορούν να αποδοθούν στην
εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ορισμένης
Κατηγορίας Μεριδίων δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων
(π.χ. για τυχόν υφιστάμενες κατηγορίες μεριδίων με αντιστάθμιση συναλ -
λαγματικού κινδύνου/διάρκειας, υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
συγκεκριμένες συναλλαγές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου της
κατηγορίας μεριδίων) που μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω Κατη -
γορία Μεριδίων, οι υποχρεώσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεί-
ωση της αξίας άλλων Κατηγοριών Μεριδίων του ίδιου Υποκεφαλαίου.

Κίνδυνος κόστους συναλλαγών για το Yποκεφάλαιο/Αµοιβαίο
Κεφάλαιο που προκύπτει από τις διακυµάνσεις των µετοχών
[Risk of Transaction Costs at the (Sub)Fund Level arising 
from Share Movements]
Η έκδοση Μεριδίων ενδέχεται να οδηγήσει, σε επίπεδο υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στην επένδυση των ταμειακών εισροών. Οι εξα-
γορές Μεριδίων ενδέχεται να οδηγήσουν, σε επίπεδο υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στη διάθεση των επενδύσεων για την επίτευξη
ρευστότητας. Οι εν λόγω συναλλαγές οδηγούν σε έξοδα που ενδέχεται
να επιδράσουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό στην απόδοση του υπο-
κεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν τα Μερίδια που εκδίδονται και
εξαγοράζονται την ίδια ημέρα δεν αντισταθμίζουν κατά προσέγγιση
το ένα το άλλο.

Κίνδυνος διακανονισµού (Settlement Risk)
Κατά την επένδυση σε μη εισηγμένους τίτλους κυρίως, υπάρχει ο κίν-
δυνος ο διακανονισμός να μην εκτελεστεί όπως αναμένεται μέσω ενός
συστήματος μεταφοράς, λόγω καθυστερημένης πληρωμής ή παράδοσης
ή λόγω πληρωμής που δεν έχει γίνει βάσει της συμφωνίας.

Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τίτλους που εξασφαλίζονται µε
στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους που εξασφαλίζονται µε
υποθήκες (ΜBS) [Specific Risks of Asset-Backed Securities
(ABS) and Mortgage-Backed Securities (MBS)]
Τα έσοδα, η απόδοση και/ή η αποπληρωμή κεφαλαίου των ABS και MBS
συνδέονται με τα έσοδα, την απόδοση, τη ρευστότητα και την πιστο-
λη πτική ικανότητα των αντίστοιχων οικονομικών ή νομικών υποκεί-
μενων στοιχείων ενεργητικού αναφοράς ή της ομάδας στοιχείων ενερ-
γητικού αναφοράς (π.χ. εισπρακτέα ποσά, τίτλοι και/ή πιστωτικά παρά -
γωγα), καθώς και με τα μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού που συμπε -
ρι λαμβάνονται στην ομάδα ή στους εκδότες τους. Εάν η απόδοση των
στοιχείων ενεργητικού της ομάδας έχει δυσμενή εξέλιξη για τους επεν-
δυτές, ανάλογα με τη μορφή των ABS ή των MBS, οι εν λόγω επενδυτές
ενδέχεται να υποστούν ζημίες που να ανέρχονται έως και στο σύνολο
του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους.

Οι τίτλοι ABS και MBS μπορούν να εκδοθούν είτε από εταιρεία που έχει
συσταθεί για αυτό το σκοπό (εταιρεία ειδικού σκοπού) είτε χωρίς τη
μεσολάβηση αντίστοιχης εταιρείας ειδικού σκοπού. Οι εταιρείες ειδι -
κού σκοπού που χρησιμοποιούνται για την έκδοση τίτλων ABS ή MBS
συνή θως δεν συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες πλην της έκδοσης
των τίτλων ABS ή MBS; ενώ η υποκείμενη στους τίτλους ABS ή MBS
ομάδα στοιχείων ενεργητικού, η οποία συχνά αποτελείται από μη ανταλ -
λάξιμα στοιχεία ενεργητικού, συνήθως αντιπροσωπεύει τα μοναδικά
στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας ειδικού σκοπού ή τα μοναδικά στοι -
χεία ενερ γητικού από τα οποία θα εξυπηρετηθούν οι τίτλοι ABS και MBS.
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Εάν οι τίτλοι ABS ή MBS εκδίδονται χωρίς τη χρήση εταιρείας ειδικού
σκοπού, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορίζεται η ευθύνη του εκδότη στα
στοιχεία ενεργητικού που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα. Οι κύριοι
κίνδυνοι που πρέπει να αναφερθούν αναφορικά με τα στοιχεία ενερ -
γητικού που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα είναι ο κίνδυνος συγκέ -
ντρωσης, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος
φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, 
ο γενικός κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και ο κίν-
δυνος αντισυμβαλλομένου.

Τα επενδυτικά μέσα ABS και MBS, είτε εκδίδονται με είτε χωρίς τη
χρήση εταιρείας ειδικού σκοπού, ενέχουν επίσης τους γενικούς κινδύ -
νους των επενδύσεων σε ομόλογα και παράγωγα και, ειδικότερα, τον
κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον κίνδυνο που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, τον γενικό κίνδυνο αγοράς, τον κίν-
δυνο αθέτησης πληρωμής, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον
κίνδυνο ρευστότητας.

Ειδικοί κίνδυνοι (έµµεσων) επενδύσεων σε προθεσµιακές συµ -
βάσεις εµπορευµάτων, αγορές πολύτιµων µετάλλων και εµπο-
ρευµάτων [Specific Risks of (Indirect) Investment in Commodity
Futures, Precious Metal and Commodity Markets]
Οι τοποθετήσεις σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί
εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων ενέχουν κατά
βάση γενικό κίνδυνο αγοράς. Η απόδοση των εμπορευμάτων, των πολύ-
τιμων μετάλλων και των προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων εξαρ-
τάται επίσης από το γενικότερο επίπεδο της προσφοράς των αντί-
στοιχων προϊόντων, τη ζήτησή τους, την αναμενόμενη παραγωγή,
την εξόρυξη, την κατασκευή καθώς και την αναμενόμενη ζήτηση και,
για το λόγο αυτό, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ασταθής.

Σε ό,τι αφορά μια επένδυση που βασίζεται σε δείκτη, υπάρχει πιθανό -
τητα να μεταβληθούν η σύνθεση του δείκτη και η στάθμιση μεμονω-
μένων στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης, έτσι ώστε τα
επίπεδα του δείκτη να μην είναι τα τρέχοντα ή να μην βασίζονται σε
τρέχοντα δεδομένα, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει δυσμενείς
συνέπειες για όσους έχουν επενδύσει σε αυτόν το δείκτη.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε παράγωγα υπόκεινται επιπρόσθετα
στους γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε παράγωγα.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια που είναι προσανατολισμένες σε
προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων, αγορές πολύτιμων μετάλλων
και εμπορευμάτων υπόκεινται επίσης στους ειδικούς κινδύνους που
ενέχουν οι επενδύσεις σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις βάσει πιστοποιητικών, υφίστανται επίσης
οι γενικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις σε πιστοποιητικά.
Ένα πιστοποιητικό κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατόχου του να απαι-
τήσει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στους όρους
και τις προϋποθέσεις του εκδότη του πιστοποιητικού, την πληρωμή
ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή την παράδοση ορισμένων
στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Το κατά
πόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού διαθέτει αντίστοιχη απαίτηση
σχετικά με την απόδοσή του και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από ορι-
σμένα κριτήρια, όπως η απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργη-
τικού κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ή η τιμή του σε
συγκεκριμένες ημέρες. Ως επενδυτικά οχήματα, τα πιστοποιητικά ουσια-
στικά περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κινδύνους (αναφορικά με τον
εκδότη του πιστοποιητικού): τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον κίνδυνο
που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο αθέτησης πλη-
ρωμής και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Πρέπει να δοθεί επίσης
έμφαση στο γενικό κίνδυνο αγοράς, στον κίνδυνο ρευστότητας και,
εάν ισχύει, στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά, κατά
κανόνα, δεν αντισταθμίζονται μέσω άλλων στοιχείων ενεργητικού ή
μέσω εγγυήσεων τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε επιτρεπτή
τοποθέτηση που διατηρείται με τη βοήθεια άλλου μέσου βάσει του
ενοχικού δικαίου.

Επιπρόσθετα των εξόδων που προκύπτουν κατά την απόκτηση και
πώληση ενός πιστοποιητικού, παραγώγου ή μεριδίων σε αμοιβαία κεφά -
λαια που είναι προσανατολισμένα σε προθεσμιακές συμβάσεις εμπο-
ρευμάτων, αγορές πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων, ενδέχεται
να προκύψουν επιπλέον έξοδα σε επίπεδο δείκτη, πιστοποιητικού,
παραγώγου ή των προαναφερθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός

που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία της επένδυσης, πιθανώς σε
σημαντικό βαθμό.

Ειδικοί κίνδυνοι (έµµεσων) επενδύσεων σε δείκτες κερδοσκοπικών
αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται
µε κερδοσκοπικά αµοιβαία κεφάλαια [Specific Risks of (Indirect)
Investment in Hedge Fund Indices and other Investments
Related to Hedge Funds]
Οποιαδήποτε (πιθανώς έμμεση) επένδυση σε δείκτες κερδοσκοπικών
αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλες επενδύσεις που σχετίζονται με κερδο -
σκοπικά αμοιβαία κεφάλαια θεωρείται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία
των «Εναλλακτικών Επενδύσεων».

Αντίθετα με τον χαρακτηρισμό του δείκτη «κερδοσκοπικών» αμοιβαίων
κεφαλαίων, ο εν λόγω δείκτης δεν αναφέρεται στα αμοιβαία κεφάλαια
που επιδιώκουν την αντιστάθμιση και την εξουδετέρωση του επενδυ-
τικού κινδύνου, αλλά σε αμοιβαία κεφάλαια που συνήθως επιδιώκουν
καθαρά κερδοσκοπικούς επενδυτικούς στόχους. Οι επενδυτές που
επενδύουν άµεσα ή έµµεσα σε δείκτες κερδοσκοπικών αµοιβαίων
κεφαλαίων ή στα κερδοσκοπικά αµοιβαία κεφάλαια καθαυτά
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχθούν τους χρηµατοοικονο-
µικούς κινδύνους που εµπεριέχουν οι επενδύσεις στα εν λόγω
αµοιβαία κεφάλαια, καθώς και το συνδεόµενο κίνδυνο απώλειας
µέρους ή ολόκληρου του επενδεδυµένου κεφαλαίου. Επίσης, σε
περίπτωση επένδυσης που σχετίζεται με δείκτη κερδοσκοπικού αμοι -
βαίου κεφαλαίου, οι ζημίες σε επίπεδο κερδοσκοπικού αμοιβαίου κεφα -
λαίου που ανήκει σε δείκτη έχουν αρνητική επίδραση.

Ειδικότερα, εκτός από τους γενικούς επενδυτικούς κινδύνους που σχετί -
ζονται γενικά με την επενδυτική πολιτική και τα στοιχεία ενεργητικού
ενός κερδοσκοπικού αμοιβαίου κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, ομόλογα, Επεν -
δύσεις Υψηλής Απόδοσης, παράγωγα), καθώς και τον ραγδαία αυξα -
νόμενο κίνδυνο απόδοσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους
παρακάτω κινδύνους:

Τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και οι επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες, κατά κανόνα, δεν υπόκεινται σε ειδική κρατική εποπτεία
ή έλεγχο για την προστασία των επενδυτών και δεν δεσμεύονται από
επενδυτικούς περιορισμούς ή όρια και, ειδικότερα, δεν δεσμεύονται από
την αρχή διασποράς του κινδύνου. Τα στοιχεία ενεργητικού των κερδο-
σκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, κατά κανόνα, δεν διατηρούνται σε
χωριστή θεματοφυλακή από ειδικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την ευθύνη
προστασίας του επενδυτή. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν αυξημένοι κίν -
δυνοι θεματοφυλακής και αθέτησης πληρωμής. Επιπρόσθετα, με τα εν
λόγω κεφάλαια ενδέχεται να σχετίζονται ο συναλλαγματικός κίνδυνος,
ο κίνδυνος μεταβολής των βασικών συνθηκών, οι χρηματοδοτικοί κίν -
δυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων.

Τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια που περιλαμβάνει ένας δείκτης,
κατά κανόνα, λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, γεγονός
που αφενός ενδέχεται (όχι απαραίτητα) να οδηγεί στη διασπορά του
κινδύνου και, αφετέρου, ενδέχεται να οδηγεί στην εξισορρόπηση των
θέσεων, ενώ παράλληλα συνεπάγονται έξοδα.

Επιπρόσθετα, τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να λαμβά-
νουν δάνεια σε τακτική βάση για τον κοινό λογαριασμό των επενδυτών
ή να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα παράγωγα για την αύξηση του επι -
πέδου των επενδύσεών τους – πιθανότατα ακόμη και χωρίς κανένα
περιορισμό. Ενώ οι εν λόγω πρακτικές ενισχύουν τις δυνατότητες
αύξησης των συνολικών αποδόσεων, παράλληλα υφίσταται ο κίνδυνος
αύξησης των απωλειών, ακόμη και πρόκλησης ολικών απωλειών.

Τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να πραγματοποιούν
σε τακτά χρονικά διαστήματα ακάλυπτες πωλήσεις, το οποίο σημαίνει
κατά βάση την πώληση στοιχείων ενεργητικού που λαμβάνονται μέσω
δανεισμού τίτλων, για τους οποίους υπάρχει η οικονομική υποχρέωση
επιστροφής τους σε τρίτους. Εάν οι τιμές των στοιχείων ενεργητικού
που πωλούνται με αυτό τον τρόπο σημειώσουν μεταγενέστερη πτώση,
το κερδοσκοπικό αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να πραγματοποιήσει
κέρδη, ακόμη και μετά την αφαίρεση των εξόδων. Ωστόσο, οι μεταγε -
νέστερες αυξήσεις τιμών στα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού οδηγούν
σε απώλειες για το κερδοσκοπικό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τα μεμονωμένα στοιχεία ενός δείκτη αποτιμώνται σε γενικές γραμμές
μέσω αναγνωρισμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τα αντί-
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στοιχα στοιχεία ενεργητικού που συμμετέχουν σε αυτόν. Ειδικότερα,
αυτές οι αποτιμήσεις ενδέχεται να έχουν αρχικά καταρτιστεί μόνο
βάσει των ενδιάμεσων μη ελεγμένων εκθέσεων. Μετά την ολοκλήρωση
ενός ελέγχου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί προσαρμογή είτε προς τα
πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτό θα μπορούσε επίσης να μεταβάλει την
αξία ενός δείκτη στον οποίο συμμετέχει το σχετικό κερδοσκοπικό
αμοιβαίο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, η δημοσιευμένη αξία του δείκτη
ενδέχεται να αποκλίνει από την πραγματική αξία, εάν υπάρχει μετα-
γενέστερη διόρ θωση της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεμονωμένων
στοιχείων του δείκτη. Ωστόσο, αυτό ισχύει επίσης για την αποτίμηση
των κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, εάν η θέση δεν σχετίζεται
με κάποιον δείκτη.

Σε ό,τι αφορά μια επένδυση που βασίζεται σε δείκτη, υπάρχει πιθανό -
τητα να μεταβληθούν η σύνθεση του δείκτη και η στάθμιση μεμονωμέ-
νων στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης, έτσι ώστε τα επί-
πεδα του δείκτη να μην είναι τα τρέχοντα ή να μην βασίζονται σε
τρέχοντα δεδομένα, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει δυσμενείς
συνέπειες για όσους έχουν επενδύσει σε αυτόν το δείκτη.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε παράγωγα υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε παράγωγα.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες επενδύσεις σε κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφά-
λαια, υπάρχουν επιπλέον οι ειδικοί κίνδυνοι επενδύσεων σε υποκείμενα
αμοιβαία κεφάλαια.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε πιστοποιητικά υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε πιστοποιητικά.
Ένα πιστοποιητικό κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατόχου του να απαι-
τήσει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στους όρους
και τις προϋποθέσεις του εκδότη του πιστοποιητικού, την πληρωμή ενός
συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή την παράδοση ορισμένων στοιχείων
ενεργητικού κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Το κατά πόσον ο
κάτοχος του πιστοποιητικού διαθέτει αντίστοιχη απαίτηση σχετικά με
την απόδοσή του και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από ορισμένα κριτήρια,
όπως η απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού κατά τη διάρ-
κεια ισχύος του πιστοποιητικού ή η τιμή του σε συγκεκριμένες ημέρες.
Ως επενδυτικά οχήματα, τα πιστοποιητικά ουσια στικά περιλαμβάνουν
τους ακόλουθους κινδύνους (αναφορικά με τον εκδότη του πιστοποιη-
τικού): τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον κίνδυνο που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής και τον κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου. Πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στο γενικό κίν-
δυνο αγοράς, στον κίνδυνο ρευστότητας και, εάν ισχύει, στο συναλ-
λαγματικό κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά, κατά κανόνα, δεν αντισταθμί-
ζονται μέσω άλλων στοιχείων ενεργητικού ή μέσω εγγυήσεων τρίτων.
Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε επιτρεπτή τοποθέτηση που διατη -
ρείται μέσω άλλου μέσου βάσει του ενοχικού δικαίου.

Επιπρόσθετα των εξόδων που προκύπτουν κατά την απόκτηση και
πώληση ενός πιστοποιητικού, παραγώγου ή μεριδίων κερδοσκοπικού
αμοιβαίου κεφαλαίου, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα σε επί -
πεδο δείκτη κερδοσκοπικού αμοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού,
παραγώγου ή κερδοσκοπικού αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που θα
μπορούσε να επηρεάσει την αξία της επένδυσης, πιθανώς σε σημαντι-
κό βαθμό.

Ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης
(Specific Risks of Investing in High-Yield Investments)
Οι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης συνιστούν έντοκες επενδύσεις, οι
οποίες είτε δεν έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία μη επενδυτικού βαθ-
μού από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης είτε δεν έχουν ταξι-
νομηθεί καθόλου, αλλά οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα ταξινο-
μούνταν ως μη επενδυτικού βαθμού σε περίπτωση αξιολόγησής τους.
Οι εν λόγω επενδύσεις υπόκεινται στους ίδιους γενικούς κινδύνους αυτής
της κατηγορίας επενδύσεων, αλλά το επίπεδο κινδύνου είναι μεγαλύ-
τερο. Ειδικότερα, οι εν λόγω επενδύσεις συνήθως συνδέονται με αυξη-
μένο κίνδυνο φερεγγυότητας, κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων, γενικό
κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία και
κίνδυνο ρευστότητας.

Ειδικοί κίνδυνοι (έµµεσων) επενδύσεων σε ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια [Specific Risks of (Indirect) Investment
in Private Equity]
Παρότι τα στοιχεία ενεργητικού που εκδίδονται από εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δύνα-

νται να είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο, οι επενδύσεις που πραγμα-
τοποιούν οι εν λόγω εταιρείες σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (εται-
ρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) δεν διακινούνται συνήθως σε
χρηματιστήριο. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δύνανται να αποκτήσουν διαφορε-
τικά είδη στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο των επενδύσεων σε εται-
ρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω
επενδύσεις ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν, από την οπτική γωνία της
εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, μετοχές μεριδιούχων, υβριδικές μετοχές
ή χρεωστικούς τίτλους. Το κεφάλαιο που καθίσταται διαθέσιμο δύναται
συγκεκριμένα να υπάγεται σε άλλους πιστωτές της εταιρείας ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι επενδύσεις σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δύνανται
να πραγματοποιούνται για τους εξής λόγους:

– χρηματοδότηση για την υλοποίηση των νέων επιχειρησιακών ιδεών

ή προϊόντων των νεοσυσταθεισών εταιρειών κατά την περίοδο ίδρυ-

σής τους ή στο πλαίσιο της μεταγενέστερης ανάπτυξής τους (κεφά-

λαιο επιχειρηματικών συμμετοχών), 

– χρηματοδότηση της αγοράς εταιρειών (επενδύσεις εξαγορών), ενδε-

χομένως με τη συμμετοχή της διοίκησης της εταιρείας ιδιωτικών

επενδυτικών κεφαλαίων και πιθανώς με σημαντική χρήση χρεω-

στικών τίτλων.

– χρηματοδότηση ειδικών περιστάσεων (επενδύσεις ειδικών περιστά-

σεων), όπως αμέσως πριν ή μετά από μια αρχική δημόσια διάθεση

μετοχών, μια εταιρική κρίση ή αναδιάρθρωση. 

Οι επενδύσεις στο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων τυπικά
εμπεριέχουν κινδύνους που έχουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση
με τους κινδύνους των συμβατικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται
σε εισηγμένες εταιρείες, οι οποίοι ενδεχομένως επηρεάζουν τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφα-
λαίων, τα στοιχεία ενεργητικού, τα έσοδα, την κατάσταση ρευστότητας,
καθώς και την αξία τους. Για παράδειγμα, οι εταιρείες ιδιωτικών επεν-
δυτικών κεφαλαίων ενδέχεται συχνά να υφίστανται συγκεκριμένα μόνο
για μικρό χρονικό διάστημα ή να βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης
ή σε κρίση, να έχουν περιορισμένη εμπειρία και διεισδυτικότητα στην
αγορά, να προσφέρουν νέα προϊόντα που δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί
στην αγορά και να βρίσκονται σε μάλλον δύσκολη οικονομική θέση,
να έχουν αβέβαιο σχεδιασμό και επίπεδα οργάνωσης κάτω των απαι-
τούμενων. Τα λογιστικά και ελεγκτικά, τα πρότυπα σύνταξης οικονο-
μικών καταστάσεων, καθώς και οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούνται
από μια εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να βρί-
σκονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα
των συμβατικών επενδύσεων που διακινούνται σε χρηματιστήρια. Οι
εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συχνά υπόκεινται σε μικρή
ή καθόλου κρατική εποπτεία. Οι επενδύσεις σε εταιρείες ιδιωτικών επεν-
δυτικών κεφαλαίων είναι συνήθως μακροπρόθεσμες, δεν διακινούνται
σε χρηματιστήριο, δεν ρευστοποιούνται και έχουν περιορισμένο βαθμό
υποκατάστασης. Επιπλέον, η διαδικασία επένδυσης σε εταιρείες ιδιω -
τικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι δυνατόν να υπόκειται σε συγκεκρι-
μένες τεχνικές δυσκολίες και κινδύνους.

Σε ό,τι αφορά μια επένδυση που βασίζεται σε δείκτη, υπάρχει πιθανό-
τητα να μεταβληθούν η σύνθεση του δείκτη και η στάθμιση μεμονωμένων
στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης, έτσι ώστε τα επίπεδα
του δείκτη να μην είναι τα τρέχοντα ή να μην βασίζονται σε τρέχοντα
δεδομένα, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες
για όσους έχουν επενδύσει σε αυτόν το δείκτη. 

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε παράγωγα υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε παράγωγα.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια που είναι προσανατολισμένα σε
εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο ιδιωτικών επεν -
δυτικών κεφαλαίων υπόκεινται επίσης στους ειδικούς κινδύνους που
ενέχουν οι επενδύσεις σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε πιστοποιητικά υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε πιστοποιη τικά.
Ένα πιστοποιητικό κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατόχου του να
απαιτήσει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στους
όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη του πιστοποιητικού, την πλη-
ρωμή ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή την παράδοση ορισμέ-
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νων στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Το
κατά πόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού διαθέτει αντίστοιχη απαί-
τηση σχετικά με την απόδοσή του και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από
ορισμένα κριτήρια, όπως η απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενερ-
γητικού κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ή η τιμή του σε
συγκεκριμένες ημέρες. Ως επενδυτικά οχήματα, τα πιστοποιητικά
ουσιαστικά περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κινδύνους (αναφορικά
με τον εκδότη του πιστοποιητικού): τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον
κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο αθέτη-
σης πληρωμής και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Πρέπει να δοθεί
επίσης έμφαση στο γενικό κίνδυνο αγοράς, στον κίνδυνο ρευστότη-
τας και, εάν ισχύει, στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά,
κατά κανόνα, δεν αντισταθμίζονται μέσω άλλων στοιχείων ενεργητι-
κού ή μέσω εγγυήσεων τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε
επιτρεπτή τοποθέτηση που διατηρείται μέσω άλλου μέσου βάσει του
ενοχικού δικαίου.

Επιπρόσθετα των εξόδων που προκύπτουν κατά την απόκτηση και
πώληση ενός πιστοποιητικού, παραγώγου ή μεριδίων σε αμοιβαία
κεφάλαια που είναι προσανατολισμένα σε εταιρείες οι οποίες δραστη -
ριοποιούνται κυρίως στον κλάδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων,
ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα σε επίπεδο δείκτη, πιστοποιη-
τικού, παραγώγου ή των προαναφερθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων,
γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία της επένδυσης, πιθα-
νώς σε σημαντικό βαθμό.

Ειδικοί κίνδυνοι (έµµεσων) επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού
που σχετίζονται µε ακίνητα [Specific Risks of (Indirect)
Investment in Property-Related Assets]
Τα ακίνητα σχετίζονται με κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάζουν την
αξία των μεριδίων μέσω αλλαγών στις αποδόσεις, στα έξοδα και στην
αξία των ακινήτων. Αυτό ισχύει επίσης όταν οι επενδύσεις πραγματο-
ποιούνται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών ακινήτων ή άλλων
προϊόντων που σχετίζονται με τις αγορές ακινήτων (ειδικά τα REIT).
Πρέπει να δοθεί έμφαση στους παρακάτω βασικούς κινδύνους:

Επιπρόσθετα των μεταβολών των βασικών γενικών οικονομικών συν-
θηκών, υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την ιδιοκτησία
ακινήτων, όπως τα αδιάθετα ακίνητα, οι καθυστερημένες πληρωμές
ενοικίων ή η αθέτηση πληρωμής ενοικίων ή οι καθυστερημένες χρεώσεις
χρήσης/ η αθέτηση πληρωμής χρεώσεων χρήσης που ενδέχεται να
απορρέουν, μεταξύ άλλων, από την αλλαγή στην ποιότητα της τοπο -
θεσίας ή στην αξιοπιστία του ενοικιαστή/οφειλέτη.

Η κατάσταση του κτηρίου ή η κατασκευή του ενδέχεται να απαιτεί έξοδα
συντήρησης και ανακαίνισης που δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν.
Τα κτήρια ενδέχεται να παρουσιάζουν κατασκευαστικές ελλείψεις, ενώ
δεν μπορούν να αποκλειστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από μολυ -
σμένες τοποθεσίες. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις μη ασφα -
λισμένων ζημιών.

Επιπλέον, οι πραγματικές αποδόσεις μιας επένδυσης μπορεί να απο-
κλίνουν από προηγούμενους υπολογισμούς. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος
περιορισμένης δυνατότητας υποκατάστασης ή χρήσης ενός ακινήτου
για άλλους σκοπούς.

Τα ακίνητα, ειδικά στις μητροπολιτικές περιοχές, ενδέχεται να υπό -
κεινται σε κινδύνους πολεμικών συγκρούσεων ή τρομοκρατικών επι-
θέσεων. Ακόμη και εάν ένα ακίνητο δεν επηρεάζεται το ίδιο από μια
πολεμική ή τρομοκρατική ενέργεια, ενδέχεται να υποστεί απώλεια της
οικονομικής του αξίας εάν η αγορά ακινήτων στην πληγείσα περιοχή
επηρεαστεί μακροπρόθεσμα και καθίσταται δύσκολη, εάν όχι αδύνατη,
η ανεύρεση ενοικιαστών.

Κατά την εξέλιξη του έργου, ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι όπως, για
παράδειγμα, τροποποιήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και καθυ-
στερήσεις κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών ή άλλων απαραί-
τητων επίσημων αδειών ή αυξήσεις στο κόστος ανέγερσης οικοδομών.
Η επιτυχία της αρχικής εκμίσθωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
γενική ζήτηση κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της οικοδομής, η οποία
όμως πραγματοποιείται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σε περίπτωση επενδύσεων στο εξωτερικό, οι πρόσθετοι κίνδυνοι που
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι αυτοί που απορρέουν από τα
ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου (π.χ., διαφορετικά

νομοθετικά και φορολογικά συστήματα, διαφορετικές ερμηνείες των
συμφωνιών διπλής φορολόγησης και, εάν ισχύει, μεταβολές των συναλ -
λαγματικών ισοτιμιών). Άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύ-
σεις στο εξωτερικό και πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι ο αυξη-
μένος κίνδυνος διαχείρισης, τυχόν τεχνικές δυσκολίες, συμπεριλαμ βα -
νομένων των κινδύνων μεταφοράς των υφιστάμενων εσόδων ή των
εσόδων από πωλήσεις, καθώς και οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι.

Κατά την απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής σε εταιρείες επένδυσης
ακινήτων, οι κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι εκείνοι
που απορρέουν από τη μορφή της εταιρείας, οι κίνδυνοι που σχετίζονται
με την πιθανή αθέτηση των υποχρεώσεων των εταίρων και οι κίνδυνοι
μεταβολών του φορολογικού και του εταιρικού νομοθετικού πλαισίου.
Αυτό ισχύει κυρίως εάν τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών επενδύσεων
ακινήτων βρίσκονται σε χώρα του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, εάν απο -
κτηθούν δικαιώματα συμμετοχής σε εταιρείες ακινήτων, ενδέχεται να
συνδέονται με υποχρεώσεις που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, ενώ
ενδέχεται να μην υπάρχει δευτερογενής αγορά ρευστοποιήσιμων τίτλων
για την προοριζόμενη διάθεση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, οι μεταβολές της αξίας των ακινήτων επηρεάζουν σημα  -
ντικά τη μετοχή όταν χρησιμοποιείται εξωτερική χρηματοδότηση.
Αυτό συνεπάγεται υψηλότερα κέρδη για τους επενδυτές όταν αυξά-
νονται οι τιμές και μεγαλύτερες απώλειες όταν οι τιμές υποχωρούν,
έναντι των περιπτώσεων κατά τις οποίες το έργο είναι πλήρως αυτο -
χρηματοδοτούμενο.

Κατά την πώληση ακινήτων, ο αγοραστής ή άλλα τρίτα μέρη ενδέχεται
να έχουν απαιτήσεις εγγυήσεων.

Εάν ένα ακίνητο διαθέτει δικαιώματα επί του μισθίου ακινήτου ή δεσμεύ -
εται από άλλα δικαιώματα, υπάρχει κίνδυνος το άτομο που δικαιούται
την κυριότητα των δικαιωμάτων επί του μισθίου ακινήτου να μην
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα, να μην πληρώνει
επίγειο μίσθωμα ή άλλες αμοιβές. Ειδικότερα, στην περίπτωση των
δικαιωμάτων επί μισθίου ακινήτου, τα εν λόγω δικαιώματα ενδέχεται
να μετατραπούν πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, με
αποτέλεσμα να πρέπει να βρεθεί διαφορετική χρήση από την αρχική
για το ακίνητο και η εν λόγω διαφορετική χρήση ενδέχεται να μην έχει
τις ίδιες προοπτικές. Αυτό ισχύει ανάλογα και για μετατροπή μετά τη
λήξη του συμβολαίου ή, εάν ισχύει, σε παρόμοιες συνθήκες με την παρα -
χώρηση των δικαιωμάτων σε τρίτο μέρος. Τέλος, η δέσμευση ενός ακι -
νήτου με δικαιώματα επί μισθίου ακινήτου ή άλλα δικαιώματα ενδέ -
χεται να περιορίσει την δυνατότητα υποκατάστασης του, δηλαδή να
μην είναι τόσο εύκολο να πωληθεί όσο θα ήταν χωρίς τις προαναφερ -
θείσες δεσμεύσεις.

Σε ό,τι αφορά μια επένδυση που βασίζεται σε δείκτη, υπάρχει πιθανό-
τητα να μεταβληθούν η σύνθεση του δείκτη και η στάθμιση μεμονω-
μένων στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης, έτσι ώστε τα
επίπεδα του δείκτη να μην είναι τα τρέχοντα ή να μην βασίζονται σε
τρέχοντα δεδομένα, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει δυσμενείς
συνέπειες για όσους έχουν επενδύσει σε αυτόν το δείκτη.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε παράγωγα υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε παράγωγα.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων ή σε αμοιβαία κεφάλαια
που είναι προσανατολισμένα σε εταιρείες REIT υπόκεινται επίσης στους
ειδικούς κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε υποκείμενα αμοιβαία
κεφάλαια. Τα προϊόντα που σχετίζονται με τις αγορές ακινήτων υπό -
κεινται στους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά μετοχών.

Οι επενδύσεις που βασίζονται σε πιστοποιητικά υπόκεινται επίσης στους
γενικούς κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε πιστοποιητικά.
Ένα πιστοποιητικό κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατόχου του να
απαιτήσει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στους
όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη του πιστοποιητικού, την πλη-
ρωμή ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή την παράδοση ορισμέ-
νων στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Το
κατά πόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού διαθέτει αντίστοιχη απαί-
τηση σχετικά με την απόδοσή του και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από
ορισμένα κριτήρια, όπως η απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενερ-
γητικού κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ή η τιμή του σε
συγκεκριμένες ημέρες. Ως επενδυτικά οχήματα, τα πιστοποιητικά
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ουσιαστικά περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κινδύνους (αναφορικά με
τον εκδότη του πιστοποιητικού): τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον
κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο αθέτη-
σης πληρωμής και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Πρέπει να δοθεί
επίσης έμφαση στο γενικό κίνδυνο αγοράς, στον κίνδυνο ρευστότη-
τας και, εάν ισχύει, στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά,
κατά κανόνα, δεν αντισταθμίζονται μέσω άλλων στοιχείων ενεργητι-
κού ή μέσω εγγυήσεων τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε
επιτρεπτή τοποθέτηση που διατηρείται μέσω άλλου μέσου βάσει του
ενοχικού δικαίου.

Επιπρόσθετα των εξόδων που προκύπτουν κατά την απόκτηση και
πώληση ενός πιστοποιητικού, παραγώγου ή μεριδίων σε αμοιβαία
κεφάλαια ακινήτων ή σε αμοιβαία κεφάλαια που είναι προσανατολι-
σμένα σε εταιρείες REIT, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα σε
επίπεδο δείκτη, πιστοποιητικού, παραγώγου ή των προαναφερθέντων
αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την
αξία της επένδυσης, πιθανώς σε σημαντικό βαθμό.

Ειδικοί κίνδυνοι επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια κλειστού
τύπου (Specific Risks of Investing in Closed-End-Funds)
Κατά την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου, τα έσοδα,
η απόδοση και/ή η αποπληρωμή κεφαλαίου θα εξαρτάται από τα
έσοδα, την απόδοση και την πιστοληπτική ικανότητα των επενδύσεων
των αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου. Εάν η απόδοση των στοι-
χείων ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου έχει
δυσμενή εξέλιξη για τους επενδυτές, ανάλογα με τη μορφή των αμοι-
βαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου, οι επενδυτές ενδέχεται να υποστούν
ζημίες, ακόμη και ολοκληρωτική απώλεια.

Η εξαγορά επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου ενδέ -
χεται να μην είναι δυνατή. Τα εν λόγω επενδυτικά μέσα συνήθως έχουν
σταθερή διάρκεια, η οποία δύναται επίσης να παραταθεί. Μια προκα -
θο ρισμένη λήξη ενδέχεται να μην επιτρέψει τη μεταγενέστερη ρευστο -
ποίηση/το μεταγενέστερο τερματισμό των εν λόγω επενδύσεων σε
αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου πριν από τη λήξη. Στην περίπτωση
αμοιβαίου κεφαλαίου κλειστού τύπου του οποίου η λήξη δεν έχει
καθοριστεί εκ των προτέρων, ο κίνδυνος ρευστότητας ενδέχεται να
είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τέλος, οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια
κλειστού τύπου ενδέχεται να πωληθούν σε δευτερογενή αγορά, εάν
υπάρχει, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω δευτερογενής αγορά ενέχει
σημαντικό κίνδυνο περιθωρίου προσφοράς/ζήτησης. Αντιθέτως, οι επεν -
δύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου ενδέχεται να εξο φληθούν
πλήρως ή μερικώς πριν από τη λήξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει
σε μία λιγότερο ελκυστική επένδυση, συνολικά, ως προς το αντίστοιχο
αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου, καθώς και σε λιγότερο ελκυστική
επανεπένδυση. Επιπρόσθετα, οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης,
η μεταβιβασιμότητα, καθώς η δυνατότητα αξιολόγησης, λήψης επαρκών
σχετικών πληροφοριών και αξιολόγησης των επενδύσεων σε αμοιβαία
κεφάλαια κλειστού τύπου ενδέχεται να επιδεινωθούν πριν από τη λήξη.

Για τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα αμοιβαία κεφά -
λαια κλειστού τύπου, οι κύριοι πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να ανα -
φερθούν είναι ο γενικός κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος συγκέντρωσης,
ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίν -
δυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται -
ρεία, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και ο κίνδυνος αντισυμβαλ λο μένου.
Ωστόσο, η λεπτομερέστερη αναφορά των κινδύνων εξαρτάται από
τον συγκεκριμένο τύπο του αμοιβαίου κεφαλαίου κλειστού τύπου.

Κατά την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου, η εν λόγω
επένδυση επιβαρύνεται με τακτικά έξοδα τόσο σε επίπεδο χαρτοφυ -
λακίου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση στο
αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου, όσο και σε επίπεδο των καθαυτών
αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου και, ειδικότερα, επιβαρύνεται με
αμοιβές διαχείρισης (σταθερές και/ή βάσει απόδοσης), αμοιβές θεμα -
το φυλακής, αμοιβές διαχειριστή, αμοιβές συμβούλων και άλλα έξοδα.
Τα εν λόγω έξοδα έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες επιβαρύνσεις για
τους επενδυτές του χαρτοφυλακίου που πραγματοποιεί την επένδυση
στο αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου.

Ειδικοί κίνδυνοι επενδύσεων σε υποκείµενα αµοιβαία κεφάλαια
(Specific Risks of Investing in Target Funds)
Εάν ένα Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί άλλα αμοιβαία κεφάλαια (υποκεί-
μενα αμοιβαία κεφάλαια) ως επενδυτικά οχήματα των στοιχείων ενερ-

γητικού του μέσω της απόκτησης μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων
κεφαλαίων, αναλαμβάνει, εκτός από τους κινδύνους που συνδέονται
γενικότερα με τις επενδυτικές πολιτικές των άλλων αμοιβαίων κεφα-
λαίων, τους κινδύνους που απορρέουν από τη δομή του οχήματος του
«αμοιβαίου κεφαλαίου». Ως εκ τούτου, υπόκειται το ίδιο στον κεφα-
λαιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο διακανονισμού, τον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, τον κίνδυνο αλλαγών των βασικών συνθηκών, των όρων και
των προϋποθέσεων, της επενδυτικής πολιτικής και άλλων βασικών
παραμέτρων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τον κίνδυνο βασικών στελεχών,
τον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το αμοιβαίο κεφάλαιο και γενικότερα, τον κίνδυνο από-
δοσης. Εάν η επενδυτική πολιτική ενός υποκείμενου αμοιβαίου κεφα-
λαίου κάνει χρήση επενδυτικών στρατηγικών οι οποίες είναι προσα-
νατολισμένες προς τις ανοδικές αγορές, οι αντίστοιχες θέσεις αναμέ-
νεται γενικά να έχουν θετική επίδραση στα στοιχεία ενεργητικού των
υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων όταν οι αγορές είναι ανοδικές και
αρνητική επίδραση όταν οι αγορές είναι πτωτικές. Εάν η επενδυτική
πολιτική ενός υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου κάνει χρήση επενδυ-
τικών στρατηγικών οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς τις πτω-
τικές αγορές, οι αντίστοιχες θέσεις αναμένεται γενικά να έχουν θετική
επίδραση στα στοιχεία ενεργητικού των υποκείμενων αμοιβαίων κεφα -
λαίων όταν οι αγορές είναι πτωτικές και αρνητική επίδραση όταν οι
αγορές είναι ανοδικές.

Οι διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων διαφορετικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση ευκαιριών και την ανάληψη κιν-
δύνων από αρκετά υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια στην ίδια ή σε συν-
δεόμενες αγορές ή στοιχεία ενεργητικού, γεγονός που συγκεντρώνει τις
ευκαιρίες και τους κινδύνους του Υποκεφαλαίου που διατηρεί τα υπο-
κείμενα αυτά αμοιβαία κεφάλαια στην ίδια αγορά ή σε συνδεόμενες
αγορές ή στοιχεία ενεργητικού. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην
ακύρωση οικονομικών δυνατοτήτων και κινδύνων που αναλαμβά νο -
νται από διαφορετικά υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Εάν ένα Υποκεφάλαιο επενδύει σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, επι -
βαρύνεται με τακτικά έξοδα τόσο σε επίπεδο Υποκεφαλαίου, το οποίο
πραγματοποιεί την επένδυση, όσο και σε επίπεδο υποκείμενων αμοι-
βαίων κεφαλαίων, και ειδικότερα προμήθειες διαχείρισης (σταθερού
ποσού και/ή βάσει απόδοσης), προμήθειες θεματοφυλακής και άλλα
έξοδα. Τα εν λόγω έξοδα οδηγούν σε αυξημένες χρεώσεις για τους επεν-
δυτές του Υποκεφαλαίου που πραγματοποιεί την επένδυση.

Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει µια ουδέτερη ως προς τις τάσεις της
αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων µετοχών (Specific Risks
of Market Neutral Long/Short Equity Strategy)
Μια ουδέτερη ως προς τις τάσεις της αγοράς στρατηγική αγορών/
πωλήσεων μετοχών συνίσταται στη λήψη θέσεων αγοράς επί τίτλων
με προσανατολισμό στις μετοχές, και παράλληλα στον περιορισμό ή
την παντελή εξάλειψη του κινδύνου αγοράς μέσω αντίθετων θέσεων
πώλησης. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως μέσω του ανοίγματος θέσεων
αγοράς και πώλησης σε περίπου ίση αναλογία.

Η επιτυχία της ουδέτερης ως προς τις τάσεις της αγοράς στρατηγικής
αγορών/πωλήσεων μετοχών εξαρτάται κυρίως από την επιλογή των
τίτλων με προσανατολισμό προς τις μετοχές, καθώς και από το βαθμό
ακρίβειας που χαρακτηρίζει τις προβλέψεις για τη μελλοντική απόδοση
των αγορών μετοχών. Εάν οι τιμές των τίτλων που διατηρούνται στο
χαρτοφυλάκιο ως θέσεις αγοράς σημειώσουν άνοδο, το αμοιβαίο κεφά -
λαιο συμμετέχει στη συγκεκριμένη απόδοση, ενώ υφίσταται ζημίες εάν
οι τιμές καταγράψουν πτώση. Εάν οι τιμές των τίτλων που διατηρούνται
στο χαρτοφυλάκιο ως θέσεις πώλησης σημειώσουν πτώση, το αμοι-
βαίο κεφάλαιο συμμετέχει στη συγκεκριμένη απόδοση, ενώ υφίσταται
ζημίες εάν οι τιμές καταγράψουν άνοδο. Ο κίνδυνος ζημίας είναι
ουσιαστικά απεριόριστος.

Στο πλαίσιο μιας αμιγούς ουδέτερης ως προς τις τάσεις της αγοράς
στρατηγικής αγορών/πωλήσεων μετοχών, οι θέσεις αγοράς και πώλησης
διατηρούνται με σχεδόν ίση αναλογία, προκειμένου να περιοριστούν
οι συνολικές πιθανότητες για ζημίες επί των επενδύσεων που πραγμα-
τοποιήθηκαν εφαρμόζοντας την ουδέτερη ως προς τις τάσεις της αγοράς
στρατηγική αγορών/πωλήσεων μετοχών. Εντούτοις, ανάλογα με την
πορεία της αγοράς, οι τιμές των θέσεων αγοράς και πώλησης θα μπο-
ρούσαν να παρουσιάσουν διαφορετικές αποδόσεις και να οδηγήσουν σε
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ζημίες και στους δύο τύπους θέσεων. Εάν ένας από τους δύο τύπους
θέσεων είναι μεγαλύτερος από τον άλλο, η μεγαλύτερη θέση υπόκειται
στον κίνδυνο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς
δυνατότητα μείωσης του κινδύνου από μια θέση αντιστάθμισης.

Πρέπει επίσης να επισημανθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επεν -
δύσεις σε μετοχές και τη χρήση παραγώγων.

Κεφαλαιακός κίνδυνος Yποκεφαλαίου/αµοιβαίου κεφαλαίου
[(Sub)fund Capital Risk]
Λόγω των κινδύνων που περιγράφονται στο σημείο αυτό και στους
οποίους υπόκειται η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που δια-
τηρεί το Υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο ή η Κατηγορία Μεριδίων,
υπάρχει κίνδυνος μείωσης του κεφαλαίου του Υποκεφαλαίου/αμοι βαίου
κεφαλαίου ή του κεφαλαίου που μπορεί να κατανεμηθεί σε μια Κατη-
γορία Μεριδίων. Ο υπερβολικός αριθμός εξαγορών Μεριδίων Υποκε-
φαλαίων ή η υπέρ το δέον διανομή των αποδόσεων που προκύπτουν
από τις επενδύσεις θα μπορούσαν να επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Η μείωση του κεφαλαίου του υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου ή
του κεφαλαίου που μπορεί να κατανεμηθεί σε μια Κατηγορία Μερι-
δίων θα μπορούσε να καταστήσει μη επικερδή τη διαχείριση του αμοι-
βαίου κεφαλαίου, Υποκεφαλαίου ή Κατηγορίας Μεριδίων, γεγονός το
οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη ρευστοποίηση του αμοιβαίου κεφα-
λαίου, του Υποκεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μεριδίων, καθώς και σε
ζημίες των επενδυτών.
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1)Η διαχείριση του Υποκεφαλαίου έχει ανατεθεί στον προαναφερθέντα ∆ιαχειριστή Επενδύσεων από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. Το πλήρες όνοµα
ου ∆ιαχειριστή Επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου παρατίθεται στο Ευρετήριο. Εάν ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων έχει αναθέσει τα καθήκοντά του
σε έναν ή περισσότερους υποδιαχειριστές επενδύσεων, το(τα) όνοµα(ονόµατα) του(των) εν λόγω υποδιαχειριστή(ών) επενδύσεων θα αναφέρε-
ται(ονται) στο ενηµερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.

2)Για Κατηγορίες Μεριδίων µε αντισταθµίσεις συναλλαγµατικού κινδύνου/διάρκειας, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει µεταβιβάσει τη διαχείριση των εν
λόγω αντισταθµίσεων συναλλαγµατικού κινδύνου/διάρκειας στην εταιρεία Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Φρανκφούρτη.
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Οι επενδυτικοί στόχοι και οι επενδυτικές αρχές καθορίζονται στα ενη-
μερωτικά φύλλα των εκάστοτε Υποκεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων
των Παραρτημάτων 1 και 2.

Οι επενδύσεις ενός Υποκεφαλαίου δύνανται κατά βάση να αποτελού-
νται από στοιχεία ενεργητικού όπως αυτά που αναφέρονται στο
Παράρτημα 1, για τα οποία ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετος περιορι-
σμός στα ενημερωτικά φύλλα των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων.

Οι επενδυτικοί περιορισμοί για τα Υποκεφάλαια περιλαμβάνονται επί-
σης στο Παράρτημα 1. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν επιπρόσθετοι
περιορισμοί στα ενημερωτικά φύλλα των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων
ή –εάν επιτρέπεται από το νόμο– ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις
στους επενδυτικούς περιορισμούς που ορίζονται στο Παράρτημα 1.
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα δανεισμού ενός Υποκεφαλαίου είναι
περιορισμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

Τα Υποκεφάλαια δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα σύμ-
φωνα με το Παράρτημα 2.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων κατευθύνει τη σύνθεση του κάθε υπό δια-
χείριση υποκεφαλαίου ανάλογα με την εκτίμησή του σχετικά με την
κατάσταση της αγοράς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αντίστοιχους
επενδυτικούς στόχους και πολιτικές, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε πλήρη ή σε μερικό αναπροσανατολισμό της σύνθεσης ενός
Υποκεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, είναι πιθανόν οι εν λόγω προσαρ-
μογές να πραγματοποιούνται ακόμη και με μεγάλη συχνότητα.

Τα στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων επενδύονται σύµφωνα
µε την αρχή διασποράς του κινδύνου. Το χαρτοφυλάκιο κάθε Υπο-
κεφαλαίου θα αποτελείται από επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού, τα
οποία θα σταχυολογούνται µετά από ενδελεχή ανάλυση όλων των
στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
και προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών.
Ωστόσο, η απόδοση των Μεριδίων των Υποκεφαλαίων εξαρτάται
από τις διακυµάνσεις των τιµών στις αγορές. Εποµένως, δεν είναι
δυνατόν να παρασχεθούν εγγυήσεις επίτευξης των επενδυτικών
στόχων των Υποκεφαλαίων, εκτός εάν παρέχεται ρητή σχετική
εγγύηση στο ενηµερωτικό φύλλο του Υποκεφαλαίου.

Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης δύναται να επιτρέψει τη
συνδιαχείριση των στοιχείων ενεργητικού συγκεκριμένων υποκεφαλαίων/
αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης στο πλαί-
σιο της Εταιρείας και/ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της
Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Σε
αυτή την περίπτωση, η διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των διά-
φορων υποκεφαλαίων/αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτουν τον ίδιο
Θεματοφύλακα θα πραγματοποιείται από κοινού. Τα συνδιαχειριζόμενα
στοιχεία ενεργητικού ονομάζονται «ομάδα», ενώ οι εν λόγω ομάδες προ-
ορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. Οι ομάδες
δεν αποτελούν χωριστές οντότητες και δεν είναι άμεσα προσβάσιμες από
τους επενδυτές. Σε κάθε ένα από τα συνδιαχειριζόμενα υποκεφάλαια/
αμοιβαία κεφάλαια θα κατανεμηθούν τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού του.

Κατά το συνδυασμό στοιχείων ενεργητικού από περισσότερα από ένα
υποκεφάλαια/αμοιβαία κεφάλαια μιας ομάδας, τα στοιχεία ενεργητικού
που αντιστοιχούν σε κάθε συμμετέχον υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο
καθορίζονται μέσω της εφαρμογής της αρχικής κατανομής στοιχείων
ενεργητικού του αντίστοιχου υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου στην
εν λόγω ομάδα. Μεταβάλλονται εφόσον το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο
κεφάλαιο προσθέτει ή αφαιρεί στοιχεία ενεργητικού από την ομάδα.

Το δικαίωμα κάθε συμμετέχοντος υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου
στα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού ισχύει σε σχέση με κάθε
μεμονωμένο στοιχείο ενεργητικού της εκάστοτε ομάδας.

Επιπλέον επενδύσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των συν-
διαχειριζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων(υποκεφαλαίων) κατανέμονται
στα εν λόγω υποκεφάλαια/αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τα αντίστοι-
χα δικαιώματά τους. Τα πωληθέντα στοιχεία ενεργητικού χρεώνονται
ανάλογα με τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε κάθε συμμε-
τέχον υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο.

Οι επενδυτές αναλαµβάνουν τον κίνδυνο είσπραξης ποσού
χαµηλότερου από το ποσό της αρχικής επένδυσης. Στο βαθµό
που δεν υπάρχουν άλλες σχετικές διατάξεις οι οποίες να περι-
λαµβάνονται στα ενηµερωτικά φύλλα, για όλα τα Υποκεφάλαια
θα ισχύουν τα εξής:

1) Επενδύσεις Υποκεφαλαίων
σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια

Εάν υπάρχει πρόβλεψη στην επενδυτική πολιτική των Υποκεφαλαίων
για επενδύσεις σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια στα οποία πραγματοποιούνται
επενδύσεις δύνανται να είναι είτε ευρέως διαφοροποιημένα μετο-
χικά αμοιβαία κεφάλαια είτε αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται
σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή κλάδους. Οποιοσδήποτε
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ αποτελεί μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, εάν το
προφίλ κινδύνου του συνδέεται συνήθως με το προφίλ κινδύνου
μίας ή περισσότερων αγορών μετοχών.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια στα οποία πραγματοποιού-
νται επενδύσεις δύνανται να είναι είτε ευρέως διαφοροποιημένα
ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια είτε αμοιβαία κεφάλαια που ειδι-
κεύονται σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή κλάδους ή να είναι
προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες λήξεις ή νομίσματα.
Οποιοσδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ αποτελεί ομολογιακό αμοιβαίο
κεφάλαιο, εάν το προφίλ κινδύνου του συνδέεται συνήθως με το
προφίλ κινδύνου μίας ή περισσότερων αγορών ομολόγων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς στα οποία πραγματοποιού-
νται επενδύσεις δύνανται να είναι είτε ευρέως διαφοροποιημένα
αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είτε αμοιβαία κεφάλαια χρημα-
ταγοράς που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες εκδοτών
ή είναι προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες λήξεις ή νομίσματα.
Οποιοσδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ αποτελεί αμοιβαίο κεφάλαιο χρη-
ματαγοράς όπως ορίζεται ανωτέρω, εάν το προφίλ κινδύνου του
συνδέεται με το προφίλ κινδύνου μίας ή περισσότερων χρηματα-
γορών. Οποιοσδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ αποτελεί αμοιβαίο κεφά-
λαιο χρηματαγοράς του Ευρώ, εάν το προφίλ κινδύνου του συν-
δέεται συνήθως με το προφίλ κινδύνου μίας ή περισσότερων χρη-
ματαγορών του Ευρώ. Οποιοσδήποτε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ αποτελεί
αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α., εάν το προφίλ
κινδύνου του συνδέεται με το προφίλ κινδύνου μίας ή περισσότε-
ρων χρηματαγορών του Ο.Ο.Σ.Α.

Στο βαθμό που η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου δεν περιέχει
διατά-ξεις περί του αντιθέτου, κατά κανόνα, τα μερίδια μπορούν απο-
κλειστικά να αποκτηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων η διαχείρι-
ση γίνεται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια την Εταιρεία Διαχείρισης ή
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέε-
ται λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής. Η απόκτηση μερι-
δίων άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, μόνον εφόσον κανένα από τα προαναφερθέντα αμοιβαία κεφάλαια
δεν ακολουθεί επενδυτικό στόχο, τον οποίο ο Διαχειριστής Επενδύσεων
θεωρεί απαραίτητο κατά περίπτωση, ή εφόσον τα μερίδια ανήκουν σε
ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που επιχειρεί να αναπαράγει ένα δείκτη τίτλων και τα
οποία έχουν λάβει εξουσιοδότηση διαπραγμάτευσης σε ένα από τα χρη-
ματιστήρια ή τις ελεγχόμενες αγορές που παρατίθενται στο Παράρτημα 1
Αρ. 1 α).
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2) Ονοµαστική αξία σε ξένα νοµίσµατα/
Κατηγορίες Μεριδίων µε αντιστάθµιση
συναλλαγµατικού κινδύνου/ Κατηγορίες
Μεριδίων µε αντιστάθµιση διάρκειας

Στις περιπτώσεις και στο βαθμό που δεν υφίστανται διατάξεις περί
του αντιθέτου, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται
να είναι εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα, δηλαδή όχι στο Ευρώ.

Οι Κατηγορίες Μεριδίων με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
θα χρησιμοποιούν συναλλαγές για να πραγματοποιούν αντιστάθμιση,
σε μεγάλο βαθμό, έναντι των διακυμάνσεων ενός προκαθορισμένου
νομίσματος, επιπλέον της επίτευξης του γενικού επενδυτικού στόχου
του Υποκεφαλαίου.

Για το σκοπό αυτό, τα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα, θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο
νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για τί-
τλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: της εταιρείας, για πιστοποιητικά:
ο υποκείμενος τίτλος). Εάν η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου
προβλέπει μεμονωμένους συναλλαγματικούς κινδύνους, οι εν λόγω
συναλλαγές ενδέχεται να ακυρώσουν μερικώς τη συναλλαγματική αντι-
στάθμιση σε επίπεδο Κατηγορίας Μεριδίων.

Στο βαθμό που τίθενται σε κυκλοφορία Κατηγορίες Μεριδίων με αντι-
στάθμιση διάρκειας, οι εν λόγω Κατηγορίες Μεριδίων θα χρησιμοποι-
ούν τις συναλλαγές για να πραγματοποιούν αντιστάθμιση, σε μεγάλο
βαθμό έναντι προκαθορισμένης διάρκειας, επιπλέον της επίτευξης του
γενικού επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου.

3) Γενικά κριτήρια επιλογής για τους
∆ιαχειριστές Επενδύσεων

Τα στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων δύνανται –σύμφωνα με τους
επιμέρους επενδυτικούς στόχους και τις αρχές, καθώς και ανάλογα με τις
συνθήκες της αγοράς– είτε να εστιάζουν

– σε μεμονωμένες κατηγορίες ενεργητικού, και/ή
– σε μεμονωμένα νομίσματα, και/ή
– σε μεμονωμένους κλάδους, και/ή
– σε μεμονωμένες χώρες, και/ή
– σε στοιχεία ενεργητικού με βραχύτερο ή πιο μακροπρόθεσμο

(υπολειπόμενο) χρόνο λήξης, και/ή
– σε στοιχεία ενεργητικού εκδοτών/χρεωστών συγκεκριμένου τύπου,

(π.χ. κρατικά ή εταιρικά)

είτε να προβαίνουν σε ευρύτερες επενδύσεις.

Κατά την επιλογή τίτλων για το Υποκεφάλαιο, οι Διαχειριστές Επεν-
ζζδύσεων δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν το μέγεθος των εταιρειών ούτε εξε-
τάζουν εάν πρόκειται για Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές.
Κατά συνέπεια, το Υποκεφάλαιο δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες
συγκεκριμένου μεγέθους ή κατηγορίας είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσε-
ων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών εταιρειών πολύ
μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιού-
νται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

4) Παθητική παραβίαση των περιορισµών

Η υπέρβαση ή η μείωση κάτω από τους περιορισμούς που περιλαμβά-
νονται στην επενδυτική πολιτική επιτρέπεται, εάν εμφανιστεί μέσω
των αλλαγών στην αξία των στοιχείων ενεργητικού που διατηρεί το
Υποκεφάλαιο, μέσω άσκησης των δικαιωμάτων εγγραφής ή προαίρε-
σης και/ή μέσω αλλαγής στην αξία του Υποκεφαλαίου ως συνόλου
και/ή σε σχέση με την έκδοση ή την εξαγορά πιστοποιητικών μεριδίων
(η επονομαζόμενη «παθητική παραβίαση των περιορισμών»). Σε αυτές

τις περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώξει εκ νέου την
τήρηση αυτών των ορίων εντός ανάλογου χρονικού πλαισίου.

5) Η χρήση τεχνικών και µέσων

Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τεχνικές και
μέσα σε σχέση με τα Υποκεφάλαια, με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθ-
μισης) (σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και τις σημειώσεις του Ενημερω-
τικού Δελτίου, στην ενότητα «Χρήση τεχνικών και μέσων και σχετικοί
ειδικοί κίνδυνοι»).

Σε καμία περίπτωση δεν δύνανται τα Υποκεφάλαια να παρεκκλίνουν
από τους δηλωμένους επενδυτικούς τους στόχους κατά τη χρήση των
εν λόγω τεχνικών και μέσων.

6) Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αντλεί βραχυπρόθεσμα δάνεια για κά-
θε Υποκεφάλαιο σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Αρ. 2 δεύτερη περίπτωση.

7) Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης
παραγώγων στο προφίλ κινδύνου
του Υποκεφαλαίου

Τα Υποκεφάλαια δύνανται να χρησιµοποιήσουν παράγωγα –όπως
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώµατα προαίρεσης και
συµφωνίες ανταλλαγής– για λόγους αντιστάθµισης. Το γεγονός
αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα λιγότερες, αναλογικά,
ευκαιρίες και κινδύνους σε σχέση µε το γενικότερο προφίλ του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η αντιστάθµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ειδικότερα για την απεικόνιση των διαφορετικών Κατηγοριών
Μεριδίων µε αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κίνδυνου/διάρκειας
και, ως εκ τούτου, για την επισήµανση του προφίλ της αντίστοιχης
Κατηγορίας Μεριδίων.

Τα Υποκεφάλαια δύνανται επίσης να χρησιµοποιούν παράγωγα για
κερδοσκοπικούς λόγους, προκειµένου να αυξήσουν τις αποδόσεις
κατά την επιδίωξη του επενδυτικού στόχου και, πιο συγκεκριµένα,
για την εξυπηρέτηση του γενικού προφίλ των Υποκεφαλαίων και την
αύξηση των επενδύσεων σε επίπεδο υψηλότερο από τις επενδύσεις
ενός αµοιβαίου κεφαλαίου που είναι πλήρως επενδεδυµένο σε τίτ-
λους. Κατά την απεικόνιση του γενικού προφίλ των Υποκεφαλαίων
µέσω παραγώγων, το εν λόγω γενικό προφίλ θα εφαρµόζεται µέσω
της αντικατάστασης των άµεσων επενδύσεων σε τίτλους, για παρά-
δειγµα, µέσω των επενδύσεων σε παράγωγα, ή επίσης, κατά τη δια-
µόρφωση του γενικού προφίλ των Υποκεφαλαίων, συγκεκριµένα
στοιχεία των επενδυτικών στόχων και αρχών των Υποκεφαλαίων
δύνανται να βασίζονται σε παράγωγα απεικονίζοντας, για παρά-
δειγµα, τις τοποθετήσεις σε συνάλλαγµα µέσω επενδύσεων σε
παράγωγα, οι οποίες συνήθως δεν επηρεάζουν σηµαντικά το γενι-
κό προφίλ των Υποκεφαλαίων. Ειδικότερα, εάν ο επενδυτικός στό-
χος ενός Υποκεφαλαίου αναφέρει ότι, αποσκοπώντας στην επίτευξη
πρόσθετων αποδόσεων, ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων δύναται να
αναλάβει µεµονωµένους συναλλαγµατικούς κινδύνους αναφορικά
µε ορισµένα νοµίσµατα και/ή µεµονωµένους κινδύνους αναφορικά
µε µετοχές, οµόλογα και/ή δείκτες προθεσµιακών συµβάσεων
εµπορευµάτων και/ή δείκτες πολύτιµων µετάλλων και/ή δείκτες
εµπορευµάτων, τα εν λόγω στοιχεία των επενδυτικών στόχων και
αρχών βασίζονται εξ ολοκλήρου σε παράγωγα.

Εάν τα Υποκεφάλαια χρησιµοποιούν παράγωγα για την αύξηση
του επιπέδου επενδύσεων, στόχος τους είναι η επίτευξη µεσοπρό-
θεσµου έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο δυνητι-
κά εµπεριέχει πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς, σε σχέση µε ένα
αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.
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Κατά τη χρήση παραγώγων, οι ∆ιαχειριστές Επενδύσεων ακολου-
θούν την προσέγγιση ελέγχου των κινδύνων.

8) Νόµισµα βάσης

Το Νόμισμα Βάσης των Υποκεφαλαίων είναι το Ευρώ, εκτός εάν αναφέ-
ρεται διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου.

9) Λήξη Υποκεφαλαίων

Η λήξη των Υποκεφαλαίων δεν είναι προσδιορισμένη, εκτός εάν αναφέ-
ρεται διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου.

10) Πιστοποιητικά µεριδίων
Υποκεφαλαίων

Δεν είναι δυνατή η έκδοση φυσικών πιστοποιητικών μεριδίων για επι-
μέρους Μεριδιούχους.

11) Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
διανοµής για τις Κατηγορίες
Μεριδίων διανοµής

Υπό την προϋπόθεση ότι στη γενική συνέλευση των Μεριδιούχων δεν
θα ληφθεί αντίθετη απόφαση, η Εταιρεία δύναται να καθιερώσει ενδιά-
μεσες διανομές. Ημερομηνία διανομής ορίζεται γενικά η 15η Δεκεμβρίου
κάθε έτους, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο
του εκάστοτε Υποκεφαλαίου. Εάν η ημέρα αυτή δεν αποτελεί Εργάσιμη
Ημέρα, η ημερομηνία εξόφλησης θα μεταφερθεί στην επόμενη Εργά-
σιμη Ημέρα. Δύνανται να πραγματοποιηθούν και επιπρόσθετες ενδιάμε-
σες διανομές.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων A, C, N, S, P, I, RCM I, X και W που
περιέχουν επιπρόσθετα το γράμμα «M», η διανομή θα πραγματοποιεί-
ται κανονικά στις 15 κάθε μήνα, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο
ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου. Εάν η ημέρα αυτή
δεν αποτελεί Εργάσιμη Ημέρα, η ημερομηνία εξόφλησης θα μεταφερ-
θεί στην επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

12) Αρχική τιµή εγγραφής

Οι ακόλουθες αρχικές τιμές εγγραφής θα ισχύουν για τις Κατηγορίες
Μεριδίων που διαθέτουν το αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς, εκτός
εάν δηλώνεται διαφορετικά στο ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε
Υποκεφαλαίου.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων N, NT, P, PT, I, IT, RCM I, RCM IT, X,
XT, W και WT: 1.000,– EUR/1.000,– USD/200.000,– JPY/1.000,– GBP/
1.000,– CHF/10.000,– NOK/10.000,– SEK/10.000,– DKK/4.000,– PLN/
30.000,– CZK/250.000,– HUF/1.000,– SGD/1.000,– HKD συν Προμήθεια
Πώλησης εάν ισχύει.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων A, AT, C, CT, S και ST: 100,– EUR/
10,– USD/20.000,– JPY/100,– GBP/100,– CHF/1.000,– NOK/1.000,– SEK/
1.000,– DKK/400,– PLN/3.000,– CZK/25.000,– HUF/10,– SGD/10,– HKD
συν Προμήθεια Πώλησης εάν ισχύει.

13) Υπολογισµός διάρκειας

Στο βαθμό που το ενημερωτικό φύλλο των Υποκεφαλαίων περιλαμβάνει
τη στοχευόμενη διάρκεια, η τελευταία θα υπολογίζεται βάσει του μεριδί-
ου των στοιχείων ενεργητικού κάθε Υποκεφαλαίου που έχει επενδυθεί σε
Έντοκους Τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβα-
νομένων των εισπρακτέων τόκων από τα αναφερόμενα στοιχεία ενεργη-

τικού, τα οποία δύνανται τα αποκτηθούν σύμφωνα με τους επενδυτι-
κούς στόχους και τις αρχές του εκάστοτε Υποκεφαλαίου. Κατά τον
υπολογισμό της Διάρκειας, τα παράγωγα επί Έντοκων Τίτλων, δεικτών
επιτοκίων, δεικτών ομολόγων, καθώς και επιτοκίων, λογίζονται ανεξάρ-
τητα από το νόμισμα στο οποίο είναι εκπεφρασμένα τα υποκείμενα
στοιχεία ενεργητικού.

Οι παρεκκλίσεις από τη γενική αυτή διάταξη θα δηλώνονται ρητά στο
ενημερωτικό φύλλο του εκάστοτε Υποκεφαλαίου.

14) Προσέγγιση έκθεσης

Σε περίπτωση που προβλέπεται η δυνατότητα υπέρβασης ή μείωσης
κάτω των καθορισμένων ορίων στο ενημερωτικό φύλλο ενός Υποκεφα-
λαίου, επιτρέπεται η αγορά ή η πώληση των αντίστοιχων στοιχείων
ενεργητικού εάν ταυτόχρονα διασφαλίζεται, με τη χρήση τεχνικών και
μέσων, ότι ο αντίστοιχος δυνητικός κίνδυνος της αγοράς συνολικά εμπί-
πτει εντός των εν λόγω ορίων.

Για το σκοπό αυτό, οι τεχνικές και τα μέσα υπολογίζονται με βάση τη
σταθμισμένη ως προς τον συντελεστή δέλτα αξία των αντίστοιχων υπο-
κείμενων τίτλων με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Οι αντίθετες προς
την αγορά τεχνικές και τα μέσα θεωρείται ότι μειώνουν τον κίνδυνο,
ακόμη και στην περίπτωση που οι υποκείμενοι τίτλοι και τα στοιχεία
ενεργητικού των Υποκεφαλαίων δεν βρίσκονται σε ακριβή αντιστοιχία.

15) Ρευστότητα

Σε περίπτωση που το ενημερωτικό φύλλο ενός Υποκεφαλαίου προβλέπει
ότι ο σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και/ή των
αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της απαραίτη-
της για το Υποκεφάλαιο ρευστότητας, τα εν λόγω μέσα δεν θα χρησιμο-
ποιούνται για την εφαρμογή του στρατηγικού προσανατολισμού του
Υποκεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο σκοπός τους συνίσταται ειδι-
κότερα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υποκεφαλαίου (π.χ. για
την καταβολή της τιμής εγγραφής ή την εξυπηρέτηση εξαγοράς μερι-
δίων), καθώς και στην παροχή εξασφαλίσεων ή περιθωρίων κέρδους στο
πλαίσιο της χρήσης τεχνικών και μέσων. Οποιαδήποτε εξασφάλιση ή
περιθώριο κέρδους παρέχεται δεν περιλαμβάνεται στο καθορισμένο όριο
ρευστότητας αναφορικά με επενδύσεις σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγο-
ράς και/ή αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, το οποίο προβλέπεται στο
ενημερωτικό φύλλο ενός Υποκεφαλαίου.

16) Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισµοί
στην «Ταϊβάν»

Σε περίπτωση που το ενημερωτικό φύλλο ενός Υποκεφαλαίου αναφέ-
ρεται σε αυτή την ενότητα, θα ισχύουν επιπρόσθετοι επενδυτικοί
περιορισμοί.

Το συνολικό επενδεδυµένο σε παράγωγα ποσό για λόγους εκτός
της αντιστάθµισης κινδύνων δεν θα υπερβαίνει το 40% της
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του εν λόγω Υποκεφαλαίου, σύμφω-
να με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς από
την Υπηρεσία Αξιών και Προθεσμιακών Συμβολαίων (Securities and
Futures Bureau – SFB) της Ταϊβάν. Εάν, ως αποτέλεσμα μεταβολών
στους σχετικούς κανονισμούς, οι επενδυτικοί περιορισμοί στους οποίους
πρέπει να συμμορφωθεί η Εταιρεία αλλάξουν, η Εταιρεία θα συμμορ-
φωθεί αμέσως στις σχετικές μεταβολές στο βαθμό που οι εν λόγω
μεταβολές συνίστανται στην εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, ενώ
το Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερωθεί αναλόγως. Στο βαθμό που οι
εν λόγω μεταβολές συνίστανται στην εφαρμογή περισσότερο ευέλι-
κτων κανόνων, το Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερωθεί αναλόγως πριν
από την εφαρμογή των σχετικών κανόνων από την Εταιρεία.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης
του κεφαλαίου με παγκόσμιες επενδυτικές τοποθετήσεις μέσω κατανομής
των επενδύσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού, συμπε-
ριλαμβανομένων των μετοχών και των ομολόγων χρησιμοποιώντας το
ποσοτικό μοντέλο Χαρτοφυλακίου Δυναμικής Στρατηγικής (DSP –
Dynamic Strategy Portfolio). Στο μοντέλο DSP λαμβάνονται υπ’ όψιν
προκυκλικά και αντικυκλικά στοιχεία. Στόχος είναι να προσφέρει στο
Υποκεφάλαιο την ευκαιρία ευρείας συμμετοχής σε αγορές μετοχών και
ομολόγων που παρουσιάζουν άνοδο, και ταυτόχρονα με σχετικά μικρές
απώλειες σε σύγκριση με μια υποθετική εναλλακτική και μη ευέλικτη
επένδυση σε τόσο διαφορετικούς κλάδους, σε περίπτωση πτώσης των
εν λόγω αγορών (προστασία από αρνητική μεταβολή).

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να
επιλέξει μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού από την αγορά μετοχών,
την αγορά ομολόγων/χρηματαγορά, την αγορά ακινήτων, την αγορά
εμπορευμάτων, την αγορά κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και
την αγορά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), ποσοστό

έως και 85% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επεν-
δύεται σε Μετοχές και τίτλους επιλογής (συμπεριλαμβανομένων
αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων). Είναι δυνα-
τή η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών τίτλων οι οποίοι αποτε-
λούν εταιρείες επενδύσεων ακινήτων (Real Estate Investment
Trusts – REITs), χωρίς, ωστόσο, να υπόκεινται σε αυτό το όριο.

Σύμφωνα με αυτό το όριο, είναι επίσης δυνατή η απόκτηση τίτλων
που συνδέονται με Μετοχές. Οι τίτλοι που συνδέονται με δείκτες
κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεμονωμένα κερδοσκοπικά
αμοιβαία κεφάλαια ή funds of hedge funds κατά την έννοια του
σημείου γ), δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω όριο ακόμη και εάν
συσχετίζονται με αγορές μετοχών.

Οι επενδύσεις κατά την έννοια του σημείου ε) περιλαμβάνονται
σε αυτό το όριο, εάν κατηγοριοποιούνται ως μετοχικά ή τομεακά
αμοιβαία κεφάλαια (sector funds) σύμφωνα με την ταξινόμηση
S&P GIFS (Standard & Poor's Global Investment Fund Sector).

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το σχετι-
κό αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση στο δείκτη S&P
GIFS, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την
κατηγοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

β) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.

γ) Παρά τα όσα προβλέπονται στα σημεία στ), θ) και ι), είναι δυνατή
η απόκτηση τίτλων που συνδέονται με

– Μετοχές [συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων
(REITS) και των στοιχείων ενεργητικού εταιρειών οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων]

– Έντοκους Τίτλους
– ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ όπως ορίζονται στο σημείο ε)
– δείκτες [συμπεριλαμβανομένων των δεικτών ομολόγων, μετοχών

(συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων REITs
και των στοιχείων ενεργητικού εταιρειών οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων), κερδοσκο-
πικών αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και των δεικτών προθεσμιακών
συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων,
καθώς και με δείκτες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων].

Είναι δυνατή η απόκτηση τυχόν τίτλων που συνδέονται με άλλους
δείκτες πλην των χρηματοοικονομικών δεικτών, μόνον εφόσον
είναι προσανατολισμένοι προς την ακριβή αναπαραγωγή του/των
υποκείμενου(ων) δείκτη(ών)

– μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και funds of hedge
funds

– εμπορεύματα
– πολύτιμα μέταλλα (αλλά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο τί-

τλος αφορά ένα πιστοποιητικό που συνδέεται με πολύτιμα μέταλλα)
– προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων
– αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και/ή
– καλάθια των προαναφερθέντων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού.

Είναι δυνατή η απόκτηση των προαναφερθέντων τίτλων ανεξάρ-
τητα από το εάν το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού μπορεί να
αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων
όρων και προϋποθέσεων του τίτλου, με την προϋπόθεση ότι το
αντικατασταθέν ή τροποποιηθέν υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού
συμπεριλαμβάνεται στους επιτρεπόμενους τίτλους όπως ορίζεται
σε αυτό το σημείο.

Είναι δυνατή η απόκτηση τίτλων με υποκείμενο στοιχείο ενεργη-
τικού όπως ορίζεται στην πέμπτη έως την όγδοη περίπτωση, μόνον
εφόσον είναι προσανατολισμένοι προς την ακριβή αναπαραγωγή
του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. Αυτό ισχύει αντίστοιχα και
για τους τίτλους όπως ορίζεται στη δέκατη περίπτωση, εφόσον
διαθέτουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού όπως ορίζεται στην
πέμπτη έως την όγδοη περίπτωση.

Για τίτλους με υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού όπως ορίζεται στην
έκτη έως την όγδοη περίπτωση ενδέχεται να μην προβλέπεται
καμία υποχρεωτική παράδοση φυσικών τίτλων ή να μην παρέχουν
το δικαίωμα στον εκδότη να προβεί σε παράδοση φυσικών τίτλων
για το αντίστοιχο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Αυτό ισχύει
αντίστοιχα και για τους τίτλους όπως ορίζεται στη δέκατη περί-
πτωση, εφόσον διαθέτουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού όπως
ορίζεται στην έκτη έως την όγδοη περίπτωση.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

ε) Επιπλέον, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται
επίσης να επενδύονται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, χωρίς περιορισµό
σύµφωνα µε την έννοια του Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 ζ) πρόταση 2.

Τα ανωτέρω δύνανται να είναι είτε ευρέως διαφοροποιημένα αμοιβαία
κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων
και των αμοιβαίων κεφαλαίων που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης
απόδοσης), μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των
εταιρειών επενδύσεων ακινήτων), ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ή
αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είτε αμοιβαία κεφάλαια που συμμε-
τέχουν σε έναν ή περισσότερους δείκτες προθεσμιακών συμβάσεων
εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων, εμπορευμάτων ή κερδοσκο-
πικών αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται σε
συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή κλάδους (συμπεριλαμβανομένων των
αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι προσανατολισμένα προς εταιρείες οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων) ή αμοιβαία κεφάλαια που είναι προσανατολισμένα προς
συγκεκριμένους εκδότες, νομίσματα ή λήξεις.

Όπως ορίζεται στην παρούσα επενδυτική πολιτική, τα μικτά αμοι-
βαία κεφάλαια θεωρείται ότι δεν αποτελούν μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια ούτε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ούτε αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς.

στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 40% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε
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– Μετοχές REIT και παρεμφερείς τίτλους REITs, και
– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με REITs ή

δείκτες REIT, και
– τεχνικές και μέσα, συγκεκριμένα συμφωνίες ανταλλαγής και συμβό-

λαια μελλοντικής εκπλήρωσης, που αφορούν δείκτες REIT, REITs ή
αγορές REIT, και

– μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων.

Ποσοστό μόνον έως 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου δύναται να διατηρείται σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακι-
νήτων – μαζί με άλλες επενδύσεις, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 πρώτη περίπτωση και συγκεκριμένα σε επενδύσεις μεμονωμέ-
νων κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και επενδύσεις σε
funds of hedge funds.

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), η απόκτηση
στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στα σημεία α), β), δ) και ε), των
οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές, δεν
δύναται να υπερβαίνει το 50% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Οι επενδύσεις αναφορικά με το σημείο ε) περιλαμβάνονται στο εν
λόγω όριο εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση της S&P GIFS (Standard
& Poor's Global Investment Fund Sector), πραγματοποιούνται σε
χώρα που έχει κατηγοριοποιηθεί είτε ως αναδυόμενη αγορά είτε, σύμ-
φωνα με την S&P GIFS, έχει κατηγοριοποιηθεί ως χώρα ή περιοχή
που δεν έχει ταξινομηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «υψηλού
κατά κεφαλήν εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος», δηλαδή δεν έχει
ταξινομηθεί ως «ανεπτυγμένη».

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το αντί-
στοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P GIFS,
η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την κατη-
γοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

η) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, δεν δύναται να υπερβαίνει το 20%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατά τη έννοια του σημείου ε)
περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση
S&P GIFS, έχουν κατηγοριοποιηθεί στον κλάδο υψηλής απόδοσης.

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το αντί-
στοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P GIFS,
η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την κατη-
γοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

θ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 40% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε

– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με δείκτες
κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεμονωμένα κερδοσκοπικά
αμοιβαία κεφάλαια ή funds of hedge funds, και

– τεχνικές και μέσα, ιδίως συμφωνίες ανταλλαγής και συμβόλαια μελλο-
ντικής εκπλήρωσης, που βασίζονται σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια,
funds of hedge funds ή αγορές κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων,

– μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και funds of hedge
funds.

Μόνο ποσοστό έως 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου δύναται να διατηρείται σε μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία
κεφάλαια και funds of hedge funds, όπως ορίζεται στην τρίτη περί-
πτωση – μαζί με άλλες επενδύσεις όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 πρώτη περίπτωση και συγκεκριμένα σε επενδύσεις αμοιβαίων
κεφαλαίων ακινήτων.

ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 40% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε

– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με (i) δείκτες
προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή
εμπορευμάτων, ή (ii) πολύτιμα μέταλλα, εμπορεύματα ή προθεσμιακές
συμβάσεις εμπορευμάτων, και

– τεχνικές και μέσα, ειδικότερα συμφωνίες ανταλλαγής και συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης, με βάση δείκτες προθεσμιακών συμβάσεων
εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων, πολύτιμα
μέταλλα, εμπορεύματα ή προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων,
αγορές πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων.

ια)Δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της Διάρκειας των στοιχείων ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου που είναι επενδεδυμένα σε ομόλογα
και χρηματαγορές.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει σε
αντίστοιχους τίτλους εταιρειών όλων των μεγεθών, άμεσα ή έμμεσα.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειρι-
στής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου
μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο δύναται να αποκτή-
σει μετοχές εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει
επίσης άμεσα ή έμμεσα σε Μετοχές Αξίας και Αναπτυξιακές
Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές
Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη επενδυτική προσέγγιση του εκάστοτε
διαχειριστή υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ανωτέρω κριτή-
ρια ενδέχεται να μην λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν κατά τη λήψη
επενδυτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα το Υποκεφάλαιο να
εστιάζει είτε σε περιορισμένο είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

ιβ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), στ)
πρόταση 1, ζ), η), θ) πρόταση 1 και ι).

ιγ) Παρά τις διατάξεις των σηµείων στ), θ) και ι), η Εταιρεία
∆ιαχείρισης δύναται επίσης να χρησιµοποιεί τεχνικές και µέσα
σε σχέση µε το Υποκεφάλαιο, µε σκοπό την αποτελεσµατική δια-
χείριση του χαρτοφυλακίου (συµπεριλαµβανοµένης της αντι-
στάθµισης) για το Υποκεφάλαιο.

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των στοι-
χείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα χρηµατα-
γοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για τα οποία
παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού, κράτος-
µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου στους
οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε., εφό-
σον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς διατέθηκαν
στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι
και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που αναφέρθη-
καν παραπάνω, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
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κεφαλαίων) περιλαμβάνει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τα
στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται στην αγορά
ομολόγων, τη χρηματαγορά και την αγορά ακινήτων, τα οποία όμως ενι-
σχύονται πρωτίστως από τις επενδύσεις στην αγορά μετοχών, την αγορά
εμπορευμάτων, την αγορά κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και την
αγορά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υποκε-
φαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευ-
στότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με αυτό τον τύπο
έκθεσης του Υποκεφαλαίου, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων,
ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των χρηματαγο-
ρών και των αγορών ομολόγων, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επιτο-
κίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέο-
νται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS)
και με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (ΜΒS), οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίν-
δυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και,
σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές προθεσμιακών συμβά-
σεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων, υφίστα-
νται, σε σημαντικό βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύσεων
σε αγορές προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλ-
λων και εμπορευμάτων. Αναφορικά με αυτό τον τύπο τοποθέτησης, θα
πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές κερδοσκοπικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, υφίστανται οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύ-
σεων σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδύ-
σεων σχετικά με κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια. Αναφορικά με αυτό
τον τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της
και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές των ιδιωτικών επενδυ-
τικών κεφαλαίων, υφίστανται οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύσε-
ων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Αναφορικά με αυτό τον τύπο τοπο-
θέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των
τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρα-
τείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντί-
κτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις στην αγορά ακινήτων (συμπε-
ριλαμβανομένων των τοποθετήσεων στην αγορά μετοχών ακινήτων),
υφίστανται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύσεων σε
στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ακίνητα.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-

ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύ-
σεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υπο-
κεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγο-
ρίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοι-
πων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών
που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο
κεφάλαιο και στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στοχεύει σε µεσοπρόθεσµο έως
µακροπρόθεσµο προφίλ κινδύνου, το οποίο αποδεικνύει τον ενδε-
χόµενο πολύ υψηλό κίνδυνο αγοράς των πρόσθετων δεικτών ανα-
φοράς για στοιχεία ενεργητικού εκτός των παραγώγων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
σε Ευρώ και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με
τα επιτόκια της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που
αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος,
εξακολουθεί να εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Οι ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπά-
γονται την αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
5 Οκτωβρίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0293303524)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Όσον αφορά επενδυτές οι οποίοι διαμένουν ή είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η απόκτηση μεριδίων των
κατηγοριών μεριδίων C και CT είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο στοιχείων
ενεργητικού συνδεδεμένων με μονάδες ασφαλιστικών προγραμμάτων ή
επαγγελματικής διαχείρισης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης
του κεφαλαίου με παγκόσμιες επενδυτικές τοποθετήσεις μέσω κατανομής
των επενδύσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού, συμπε-
ριλαμβανομένων των μετοχών και των ομολόγων χρησιμοποιώντας το
ποσοτικό μοντέλο Χαρτοφυλακίου Δυναμικής Στρατηγικής (DSP –
Dynamic Strategy Portfolio). Στο μοντέλο DSP λαμβάνονται υπ’ όψιν
προκυκλικά και αντικυκλικά στοιχεία. Στόχος είναι να προσφέρει στο
Υποκεφάλαιο την ευκαιρία ευρείας συμμετοχής σε αγορές μετοχών και
ομολόγων που παρουσιάζουν άνοδο, και ταυτόχρονα με σχετικά μικρές
απώλειες σε σύγκριση με μια υποθετική εναλλακτική και μη ευέλικτη
επένδυση σε τόσο διαφορετικούς κλάδους, σε περίπτωση πτώσης των
εν λόγω αγορών (προστασία από αρνητική μεταβολή).

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να
επιλέξει μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού από την αγορά μετοχών,
την αγορά ομολόγων/χρηματαγορά, την αγορά ακινήτων, την αγορά
εμπορευμάτων, την αγορά κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και
την αγορά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε Μετοχές

και τίτλους επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω στοι-
χείων ενεργητικού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων).

β) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.

γ) Παρά τα όσα προβλέπονται στα σημεία στ), θ) και ι), είναι δυνατή
η απόκτηση τίτλων που συνδέονται με

– Μετοχές [συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων
(REITS) και των στοιχείων ενεργητικού εταιρειών οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων]

– Έντοκους Τίτλους
– ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ όπως ορίζονται στο σημείο ε)
– δείκτες [συμπεριλαμβανομένων των δεικτών ομολόγων, μετοχών

(συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων – REITs
και των στοιχείων ενεργητικού εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιού-
νται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων), κερδοσκοπικών
αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και των δεικτών προθεσμιακών συμ-
βάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων, καθώς
και με δείκτες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιού-
νται στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων]. Είναι δυνατή η
απόκτηση τυχόν τίτλων που συνδέονται με άλλους δείκτες πλην
των χρηματοοικονομικών δεικτών, μόνον εφόσον είναι προσανα-
τολισμένοι προς την ακριβή αναπαραγωγή του/των υποκείμενου(ων)
δείκτη(ών)

– μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και funds of hedge
funds

– εμπορεύματα
– πολύτιμα μέταλλα (αλλά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο τίτ-

λος αφορά ένα πιστοποιητικό που συνδέεται με πολύτιμα μέταλλα)
– προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων
– αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και/ή
– καλάθια των προαναφερθέντων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού.

Είναι δυνατή η απόκτηση των προαναφερθέντων τίτλων ανεξάρτητα
από το εάν το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού μπορεί να αντικατα-
σταθεί ή να τροποποιηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων όρων και
προϋποθέσεων του τίτλου, με την προϋπόθεση ότι το αντικατασταθέν
ή τροποποιηθέν υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού συμπεριλαμβάνεται
στους επιτρεπόμενους τίτλους όπως ορίζεται σε αυτό το σημείο.

Είναι δυνατή η απόκτηση τίτλων με υποκείμενο στοιχείο ενεργητι-
κού όπως ορίζεται στην πέμπτη έως την όγδοη περίπτωση, μόνον
εφόσον είναι προσανατολισμένοι προς την ακριβή αναπαραγωγή
του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. Αυτό ισχύει αντίστοιχα και
για τους τίτλους όπως ορίζεται στη δέκατη περίπτωση, εφόσον
διαθέτουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού όπως ορίζεται στην
πέμπτη έως την όγδοη περίπτωση.

Για τίτλους με υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού όπως ορίζεται στην
έκτη έως την όγδοη περίπτωση ενδέχεται να μην προβλέπεται
καμία υποχρεωτική παράδοση φυσικών τίτλων ή να μην παρέχουν
το δικαίωμα στον εκδότη να προβεί σε παράδοση φυσικών τίτλων
για το αντίστοιχο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Αυτό ισχύει
αντίστοιχα και για τους τίτλους όπως ορίζεται στη δέκατη περί-
πτωση, εφόσον διαθέτουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού όπως
ορίζεται στην έκτη έως την όγδοη περίπτωση.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώ-
νται µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

ε) Επιπλέον, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνα-
νται επίσης να επενδύονται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, χωρίς περιο-
ρισµό σύµφωνα µε την έννοια του Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 ζ)
πρόταση 2.

Τα ανωτέρω δύνανται να είναι είτε ευρέως διαφοροποιημένα αμοιβαία
κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων
και των αμοιβαίων κεφαλαίων που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης
απόδοσης), μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των
εταιρειών επενδύσεων ακινήτων), ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ή
αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είτε αμοιβαία κεφάλαια που συμμε-
τέχουν σε έναν ή περισσότερους δείκτες προθεσμιακών συμβάσεων
εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων, εμπορευμάτων ή κερδοσκο-
πικών αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται σε
συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή κλάδους (συμπεριλαμβανομένων των
αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι προσανατολισμένα προς εταιρείες οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων) ή αμοιβαία κεφάλαια που είναι προσανατολισμένα προς
συγκεκριμένους εκδότες, νομίσματα ή λήξεις.

Όπως ορίζεται στην παρούσα επενδυτική πολιτική, τα μικτά αμοι-
βαία κεφάλαια θεωρείται ότι δεν αποτελούν μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια ούτε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ούτε αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς.

στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 60% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε

– Μετοχές REIT και παρεμφερείς τίτλους REITs, και
– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με REITs ή

δείκτες REIT, και
– τεχνικές και μέσα, συγκεκριμένα συμφωνίες ανταλλαγής και συμβό-

λαια μελλοντικής εκπλήρωσης, που αφορούν δείκτες REIT, REITs ή
αγορές REIT, και

– μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων.

Ποσοστό μόνον έως 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου δύναται να διατηρείται σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακινή-
των – μαζί με άλλες επενδύσεις, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 2
πρώτη περίπτωση και συγκεκριμένα σε επενδύσεις μεμονωμένων κερ-
δοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και επενδύσεις σε funds of
hedge funds.

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), η απόκτηση
στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στα σημεία α), β), δ) και ε), των
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οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές, δεν
δύναται να υπερβαίνει το 75% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Οι επενδύσεις αναφορικά με το σημείο ε) περιλαμβάνονται στο εν
λόγω όριο εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση της S&P GIFS (Standard
& Poor's Global Investment Fund Sector), πραγματοποιούνται σε
χώρα που έχει κατηγοριοποιηθεί είτε ως αναδυόμενη αγορά είτε, σύμ-
φωνα με την S&P GIFS, έχει κατηγοριοποιηθεί ως χώρα ή περιοχή
που δεν έχει ταξινομηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «υψηλού
κατά κεφαλήν εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος», δηλαδή δεν έχει
ταξινομηθεί ως «ανεπτυγμένη».

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το αντί-
στοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P GIFS,
η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την κατη-
γοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

η) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, δεν δύναται να υπερβαίνει το 30%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατά τη έννοια του σημείου ε)
περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση
S&P GIFS, έχουν κατηγοριοποιηθεί στον κλάδο υψηλής απόδοσης.

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το αντί-
στοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P GIFS,
η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την κατη-
γοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

θ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 60% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε

– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με δείκτες
κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεμονωμένα κερδοσκοπικά
αμοιβαία κεφάλαια ή funds of hedge funds, και

– τεχνικές και μέσα, ιδίως συμφωνίες ανταλλαγής και συμβόλαια μελλο-
ντικής εκπλήρωσης, που βασίζονται σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια,
funds of hedge funds ή αγορές κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων,

– μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και funds of hedge
funds.

Μόνο ποσοστό έως 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου δύναται να διατηρείται σε μεμονωμένα κερδοσκοπικά αμοι-
βαία κεφάλαια και funds of hedge funds, όπως ορίζεται στην τρίτη
περίπτωση – μαζί με άλλες επενδύσεις όπως ορίζεται στο Παράρ-
τημα 1 Αρ. 2 πρώτη περίπτωση και συγκεκριμένα σε επενδύσεις
αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων.

ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ιβ), συνολικό
ποσοστό έως 60% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε

– τίτλους κατά την έννοια του σημείου γ) που συνδέονται με (i) δείκτες
προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή
εμπορευμάτων, ή (ii) πολύτιμα μέταλλα, εμπορεύματα ή προθεσμιακές
συμβάσεις εμπορευμάτων, και

– τεχνικές και μέσα, ειδικότερα συμφωνίες ανταλλαγής και συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης, με βάση δείκτες προθεσμιακών συμβάσεων
εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων, πολύτιμα
μέταλλα, εμπορεύματα ή προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων,
αγορές πολύτιμων μετάλλων ή εμπορευμάτων.

ια)Δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της Διάρκειας των στοιχείων ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου που είναι επενδεδυμένα σε ομόλογα
και χρηματαγορές.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει σε
αντίστοιχους τίτλους εταιρειών όλων των μεγεθών, άμεσα ή έμμεσα.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειρι-
στής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου
μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο δύναται να αποκτή-
σει μετοχές εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει
επίσης άμεσα ή έμμεσα σε Μετοχές Αξίας και Αναπτυξιακές
Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές
Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη επενδυτική προσέγγιση του εκάστοτε
διαχειριστή υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ανωτέρω κριτή-
ρια ενδέχεται να μην λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν κατά τη λήψη
επενδυτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα το Υποκεφάλαιο να
εστιάζει είτε σε περιορισμένο είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

ιβ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), στ)
πρόταση 1, ζ), η), θ) πρόταση 1 και ι).

ιγ) Παρά τις διατάξεις των σηµείων στ), θ) και ι), η Εταιρεία
∆ιαχείρισης δύναται επίσης να χρησιµοποιεί τεχνικές και µέσα
σε σχέση µε το Υποκεφάλαιο, µε σκοπό την αποτελεσµατική δια-
χείριση του χαρτοφυλακίου (συµπεριλαµβανοµένης της αντι-
στάθµισης) για το Υποκεφάλαιο.

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των στοι-
χείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα χρηµατα-
γοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για τα οποία
παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού, κράτος-
µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου στους
οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε., εφό-
σον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς διατέθηκαν
στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι
και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που αναφέρθη-
καν παραπάνω, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περιλαμβάνει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τα
στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται στην αγορά
ομολόγων, τη χρηματαγορά και την αγορά ακινήτων, τα οποία όμως ενι-
σχύονται πρωτίστως από τις επενδύσεις στην αγορά μετοχών, την αγορά
εμπορευμάτων, την αγορά κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και την
αγορά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υποκε-
φαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευ-



στότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με αυτό τον τύπο
έκθεσης του Υποκεφαλαίου, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων,
ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των χρηματα-
γορών και των αγορών ομολόγων, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενερ-
γητικού (ABS) και με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες
(ΜΒS), οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυ-
νος θεματοφυλακής και οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές προθεσμιακών
συμβάσεων εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων,
υφίστανται, σε σημαντικό βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων)
επενδύσεων σε αγορές προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων,
πολύτιμων μετάλλων και εμπορευμάτων. Αναφορικά με αυτό τον
τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές κερδοσκοπικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, υφίστανται οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύ-
σεων σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδύ-
σεων σχετικά με κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια. Αναφορικά με αυτό
τον τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της
και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές τοποθετήσεις σε αγορές των ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων, υφίστανται οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων)
επενδύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Αναφορικά με αυτό τον
τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις στην αγορά ακινήτων (συμπε-
ριλαμβανομένων των τοποθετήσεων στην αγορά μετοχών ακινήτων),
υφίστανται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύσεων σε
στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ακίνητα.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύ-
σεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υπο-
κεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγο-

ρίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοι-
πων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών
που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο
κεφάλαιο και στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στοχεύει σε µεσοπρόθεσµο έως
µακροπρόθεσµο προφίλ κινδύνου, το οποίο αποδεικνύει τον ενδε-
χόµενο πολύ υψηλό κίνδυνο αγοράς των πρόσθετων δεικτών ανα-
φοράς για στοιχεία ενεργητικού εκτός των παραγώγων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
σε Ευρώ και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με
τα επιτόκια της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που
αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος,
εξακολουθεί να εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Οι ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπά-
γονται την αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
5 Οκτωβρίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0293300009)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Όσον αφορά επενδυτές οι οποίοι διαμένουν ή είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η απόκτηση μεριδίων των
κατηγοριών μεριδίων C και CT είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο στοιχείων
ενεργητικού συνδεδεμένων με μονάδες ασφαλιστικών προγραμμάτων ή
επαγγελματικής διαχείρισης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.

Allianz All Markets Opportunities
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη μακροπρόθεσμης υπε-
ραξίας κεφαλαίου και εισοδήματος για τους επενδυτές. Το Υποκεφάλαιο
θα επιδιώξει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου μέσω επενδύσεων
σε χρεωστικές αγορές που είναι εκπεφρασμένες σε ασιατικά νομίσματα,
καθώς και σε ασιατικές μετοχικές αγορές/αγορές επιχειρηματικών κατα-
πιστευμάτων (business trust markets).

Επενδυτικές αρχές
α) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.

Είναι επίσης δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο πιστοποιη-
τικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα
στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση
ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν
τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 80% της αξίας των Έντοκων Τίτλων που ενδέ-
χεται να τηρεί το Υποκεφάλαιο επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους που
είναι εκπεφρασμένοι σε νομίσματα ασιατικών χωρών. Η Ρωσία και η
Τουρκία δεν θεωρούνται ασιατικές χώρες.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό έως
70% της αξίας του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε στοιχεία
ενεργητικού τα οποία, κατά το χρόνο απόκτησης, αποτελούν Επεν-
δύσεις Υψηλής Απόδοσης.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό έως
70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές.
Σε αυτό το όριο περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης για λογα-
ριασμό του Υποκεφαλαίου επιχειρηματικών καταπιστευμάτων σύμ-
φωνα με το «Νόμο περί Επιχειρηματικών Καταπιστευμάτων του 2004»
της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης («Επιχειρηματικά Καταπιστεύ-
ματα»), καθώς και πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
προηγούμενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπο-

ρούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 70% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού,
όπως ορίζεται στο σημείο δ) και ενδέχεται να τηρεί το Υποκεφάλαιο,
επενδύεται σε Επιχειρηματικά Καταπιστεύματα ή Μετοχές που απο-
τελούν προνομιούχες μετοχές, εταιρείες επενδύσεων ακινήτων (REITs)
ή μετοχές εταιρειών που επενδύονται πρωτίστως στον κλάδο ακινή-
των ή σε πιστοποιητικά όπως ορίζεται στο σημείο δ) πρόταση 2.

στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 70% της αξίας των Μετοχών και των πιστο-
ποιητικών, όπως ορίζεται στο σημείο δ) πρόταση 2 και ενδέχεται να
τηρεί το Υποκεφάλαιο, επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν
συσταθεί σε κάποια ασιατική χώρα, καθώς και σε πιστοποιητικά
όπως ορίζεται στο σημείο δ) πρόταση 2 που συνδέονται στις εν λόγω
ασιατικές εταιρείες ή στις εν λόγω ασιατικές αγορές μετοχών. Η
Ρωσία και η Τουρκία δεν θεωρούνται ασιατικές χώρες.

ζ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

η) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

θ) Η Διάρκεια των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 10 έτη.

ι) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

ια)Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) έως στ).

ιβ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία β), ε) και στ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τα
στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται σε Έντο-
κους Τίτλους, τα οποία όμως διευρύνονται και αυξάνονται πρωτίστως
από τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές/επιχειρημα-
τικά καταπιστεύματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών/τα επιχειρηματικά καταπιστεύ-
ματα και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος
που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυ-
νος χώρας και περιοχής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος
θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Αναφορικά με τον προσανα-
τολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών/τα επιχειρηματικά
καταπιστεύματα, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώ-
ρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και
όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνη-
τικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών,
ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται
με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και
τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (MBS).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην
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οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρό-
τερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασι-
κών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο του κόστους
συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφά-
λαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού,
της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων
ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελε-
χών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία
κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς και αύξηση
ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της αγοράς, ενώ
σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο
βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξακολουθεί
να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Κατά
την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η προοπτική υψη-
λών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος απωλειών δεν
είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
15 Ιουλίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (USD)
(ISIN LU0384039318)

Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διανοµής
για τις Κατηγορίες Μεριδίων διανοµής
Τα Μερίδια της κατηγορίας A (USD) διανέμουν τα έσοδά τους κάθε
τρίμηνο, δηλαδή στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15
Δεκεμβρίου. Για όλες τις υπόλοιπες μερισματικές κατηγορίες, η διανο-

μή πραγματοποιείται ετησίως στις 15 Δεκεμβρίου. Εάν η ημερομηνία
διανομής συμπέσει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, η διανομή θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Τα μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων που εκφράζονται σε Δολάρια
Η.Π.Α. και Δολάρια Σινγκαπούρης δύνανται να αποκτηθούν μόνον από
επενδυτές οι οποίοι δεν διαμένουν ούτε είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω της επένδυσης των στοιχείων ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου σε παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει την ενίσχυση των αποδόσεων μέσω
χρήσης στρατηγικών πώλησης/αγοράς. Οι εν λόγω στρατηγικές εστιά-
ζουν σε αγορές μετοχών και ενδεχομένως να έχουν παγκόσμιο προσανα-
τολισμό. Κατά τη χρήση στρατηγικών αυτού του είδους, οι επενδύσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση μετοχές και υποκείμενα στοιχεία
που συνδέονται με μετοχές/αγορές μετοχών (θέσεις αγοράς), τα οποία
είναι υποτιμημένα σύμφωνα με την εκτίμηση του Διαχειριστή Επενδύ-
σεων. Για το σκοπό αυτό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και παρά-
γωγα. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιούνται και τοποθετήσεις σε αντίθε-
τες θέσεις (θέσεις πώλησης), οι οποίες θα βασίζονται σε μετοχές, σε αγο-
ρές μετοχών και σε υποκείμενα στοιχεία που συνδέονται με μετοχές/αγο-
ρές μετοχών, τα οποία είναι υπερεκτιμημένα σύμφωνα με την εκτίμηση
του Διαχειριστή Επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό και για τη μείωση των
κινδύνων αγοράς θα χρησιμοποιούνται μόνο θέσεις πώλησης που βασίζο-
νται σε παράγωγα. Σε αυτό το πλαίσιο οι θέσεις αγοράς θα αφορούν
περίπου το 130% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου,
ενώ οι θέσεις πώλησης θα αφορούν περίπου το 30% της αξίας των στοι-
χείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, οδηγώντας σε χαρτοφυλάκιο με
προφίλ κινδύνου/απόδοσης το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό ενός αμοι-
βαίου κεφαλαίου που διατηρεί το 100% των στοιχείων ενεργητικού του
σε αντίστοιχες τοποθετήσεις.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου θα επενδύεται σε Μετοχές, καθώς

και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές. Είναι επίσης
δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο πιστοποιητικών δεικτών και
άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται
συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην προηγού-
μενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

γ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο β), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και των
αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της απαραί-
τητης ρευστότητας.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό έως
70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές.
Σε αυτό το όριο περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης για λογα-
ριασμό του Υποκεφαλαίου επιχειρηματικών καταπιστευμάτων σύμ-
φωνα με το «Νόμο περί Επιχειρηματικών Καταπιστευμάτων του 2004»
της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης («Επιχειρηματικά Καταπιστεύ-
ματα»), καθώς και πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
προηγούμενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπο-
ρούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει τίτλους οι οποίοι,
κατά την εκτίμησή του, είναι Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές
Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές
Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

ε) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρείται το όριο
που παρατίθεται στο σημείο γ).

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο γ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περικλείει τις συγκριτικά μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους
υψηλότερους κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, σημαντικό ρόλο παίζουν πιο συγκεκριμένα ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο
κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος
ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προ-
σανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει
να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίν-
δυνο απόδοσης.

Allianz NACM Global Equity 130/30
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Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις
αγοράς καθώς και τις θέσεις πώλησης, προκειµένου να επιτύχει
χαρτοφυλάκιο µε προφίλ κινδύνου/απόδοσης το οποίο είναι παρό-
µοιο µε αυτό ενός αµοιβαίου κεφαλαίου που διατηρεί το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του σε αντίστοιχες τοποθετήσεις, χωρίς τη
χρήση παραγώγων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη μακρο-
πρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου και εισοδήματος. Το Υποκεφάλαιο θα
επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του μέσω επενδύσεων
πρωτίστως σε εταιρικά ομόλογα Η.Π.Α. που έχουν ταξινομηθεί κάτω
από την κατηγορία επενδυτικού βαθμού.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού. Οι τίτλοι που διασφαλίζονται με υπο-
θήκες (MBS) και οι τίτλοι που διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργη-
τικού (ABS) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 20% της αξίας του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό του-
λάχιστον ίσο με το 80% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, όπως
ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 1, επενδύεται σε στοιχεία ενεργητικού,
οι εκδότες των οποίων είναι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις
Η.Π.Α. ή για την αποπληρωμή των οποίων έχει παρασχεθεί εγγύηση
από εταιρεία που έχει την έδρα της στις Η.Π.Α.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 80% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, όπως
ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 1, επενδύεται σε στοιχεία ενεργητι-
κού τα οποία, κατά το χρόνο απόκτησης, αποτελούν Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς.

στ) Το τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένο σε Δολάρια Η.Π.Α. δύναται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί
αντιστάθμιση για το ποσό που υπερβαίνει αυτό το όριο. Το ενεργητι-
κό και το παθητικό που είναι εκπεφρασμένα στο ίδιο νόμισμα δεν
περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη και αν αφορούν μικρότερα
ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο
νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας
στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για τίτλους που αντιπροσω-
πεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως εννέα έτη.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες μετά την κυκλοφορία του Υποκε-
φαλαίου και τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή
τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία β), γ), δ), στ) και ζ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περικλείει δυνατότητες και τους υψηλότερους κινδύνους
που συνδέονται με επενδύσεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγο-
ρών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι ειδικοί κίνδυνοι των
Επενδύσεων Υψηλής Απόδοσης και, σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυ-
νοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενερ-
γητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (ΜΒS).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α. όσον αφορά στις Κατη-
γορίες Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο
κίνδυνος είναι μικρότερος για όσους επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α. Ο
συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με
βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία
Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις
Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυ-
νος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν
με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίν-
δυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασι-
κών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίη-
σης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων
βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετο-
χών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στε-
λεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία
κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου
προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί
παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε παράγωγα. Ωστόσο,
για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων δύναται, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα, ακόµη και πολύ
υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση µε αµοιβαίο
κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε παρόµοιο προφίλ–
θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό ποσοστό πρόσθετων
ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια ορισµένων φάσεων.

Allianz NACM US High Yield
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς και αύξηση
ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της αγοράς, ενώ
σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο
βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξακολουθεί
να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Κατά
την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η προοπτική υψη-
λών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος απωλειών δεν
είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. πραγμα-
τοποιούν συναλλαγές.

Λήξη συναλλαγών
6.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης πριν από μία Ημέρα Αποτίμησης. Οι
αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται έως τις 6.00
μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης διεκπε-
ραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της επόμενης Ημέρας Απο-
τίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την
ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της μεθε-
πομένης Ημέρας Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω της επένδυσης των στοιχείων ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου πρωτίστως σε αγορές μετοχών των Η.Π.Α. Γι’ αυτό το
λόγο, επιδιώκεται πρωτίστως η απόκτηση τίτλων μεγαλύτερων εταιρειών
(«εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης») οι οποίοι, κατά την εκτίμηση του
Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι Μετοχές Αξίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής (Η.Π.Α.) με ελάχιστη κεφαλαιοποίηση αγοράς 1 δις
Δολάρια Η.Π.Α., όπως ορίστηκε κατά την αγορά.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης
τίτλων επιλογής από εταιρείες όπως ορίζεται στην πρώτη πρόταση
αυτού του σημείου, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται με τα
στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση αυτού
του σημείου ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό έως
30% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α).

γ) Το Υποκεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτήσει ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ όπως
ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 1 β).

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), οι οποίες θα αναλογούν κατ’
ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των
καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων
χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Εισαγωγή, είναι δυνατή η υπέρβαση ή
η μη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία α), β)
και δ), εάν κάτι τέτοιο συμβεί (1) λόγω μεταβολής της αξίας των στοι-
χείων ενεργητικού που διατηρεί το Υποκεφάλαιο, (2) λόγω της άσκη-
σης δικαιωμάτων εγγραφής ή προαίρεσης ή (3) λόγω μεταβολής της
αξίας του Υποκεφαλαίου συνολικά, όπως στην περίπτωση της έκδο-
σης ή εξαγοράς πιστοποιητικών μετοχών (η επονομαζόμενη «παθη-
τική παραβίαση των ορίων»). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων θα επιδιώξει εκ νέου την τήρηση αυτών των ορίων εντός
ανάλογου χρονικού πλαισίου.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός

κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφορικά με
τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα
πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που
συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίν-
δυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ιδίως για όσους επενδύουν
σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν
ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η
Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά
στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος
αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση
το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κίνδυνο αναδυόμενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους
χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίν-
δυνο θεματοφυλακής, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό
κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών
στελεχών και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς και αύξηση
ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της αγοράς, ενώ
σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο
βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξακολουθεί
να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Κατά
την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η προοπτική υψη-
λών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος απωλειών δεν
είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.
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Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
1 Απριλίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων W (USD)
(ISIN LU0294431225)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417517892)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. πραγμα-
τοποιούν συναλλαγές.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη μακρο-
πρόθεσμης απόδοσης άνω του μέσου όρου σε Ευρώ.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 20%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς.

ε) Σε επίπεδο Υποκεφαλαίου, το τμήμα του ενεργητικού και παθητικού
που δεν είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει το 20%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει
πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για το ποσό που υπερβαίνει αυτό το
όριο. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρασμένα στο ίδιο
νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη και αν αφορούν
μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε
κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της
χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για τίτλους που αντι-
προσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

στ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από τρία έως εννέα έτη.

ζ) Εκτός από τους τίτλους των Ανεπτυγμένων Χωρών, είναι επίσης
δυνατή η απόκτηση σημαντικού αριθμού τίτλων πρωτίστως από τις
Αναδυόμενες Αγορές. Η στάθμιση ανάμεσα στις επενδύσεις σε Ανε-
πτυγμένες Χώρες και τις επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές ενδέχεται
να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο δύναται συγκεκριμένα να επεν-
δυθεί εξ ολοκλήρου σε οποιοδήποτε είδος των εν λόγω επενδύσεων.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο β).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στο σημείο στ).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για

τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει δυνατότητες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύ-
σεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Από την άποψη αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αθέτησης
πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι δια-
σφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφα-
λίζονται με υποθήκες (ΜΒS), ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίν-
δυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και,
σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επενδυ-
τές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος για όσους
επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που
δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί
η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά
στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος
αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση
το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμε-
να αμοιβαία κεφάλαια, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών
και στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
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που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα,
ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε
παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό
ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια
ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που θεωρούν
την ασφάλεια ύψιστη προτεραιότητα, αποδέχονται όμως εξίσου τον
κίνδυνο απωλειών εν όψει πλεονεκτημάτων απόδοσης, ενώ η προσοχή
εξακολουθεί να εστιάζεται σε όσους επενδύουν σε Ευρώ ή, σε σχέση
με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το
συγκεκριμένο νόμισμα. Από την οπτική γωνία αυτών των επενδυτών,
η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με την αγορά και υψηλότερης
από την απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και των προθεσμιακών
καταθέσεων θα πρέπει να είναι εφικτή με αποδεκτές βραχυπρόθεσμες
διακυμάνσεις των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Ευρώ πρέπει να καλύ-
πτει τουλάχιστον τρία έτη, για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Το ίδιο ισχύει επίσης για Κατηγορίες Μεριδίων με ειδική αντιστάθ-
μιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων,
για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
23 Απριλίου 2003 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0165915058) και I (EUR) (ISIN LU0165915991)
2 Ιανουαρίου 2004 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0165915215)
4 Μαΐου 2005 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (EUR)
(ISIN LU0165915728)
31 Ιουλίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0165915488)

Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διανοµής
για τις Κατηγορίες Μεριδίων διανοµής
Τα Μερίδια της κατηγορίας A (EUR) διανέμουν τα έσοδά τους κάθε
τρίμηνο, δηλαδή στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15
Δεκεμβρίου. Για όλες τις υπόλοιπες μερισματικές κατηγορίες, η διανομή
πραγματοποιείται ετησίως στις 15 Δεκεμβρίου. Εάν η ημερομηνία δια-
νομής συμπέσει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, η διανομή θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη μακρο-
πρόθεσμης απόδοσης άνω του μέσου όρου σε Ευρώ.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 10%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς.

ε) Σε επίπεδο Υποκεφαλαίου, το τμήμα του ενεργητικού και παθητικού
που δεν είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει το 20%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει
πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για το ποσό που υπερβαίνει αυτό το
όριο. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρασμένα στο ίδιο
νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη και αν αφορούν
μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε
κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της
χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για τίτλους που αντι-
προσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

στ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από τρία έως εννέα έτη.

ζ) Εκτός από τους τίτλους των Ανεπτυγμένων Χωρών, είναι επίσης δυ-
νατή η απόκτηση σημαντικού αριθμού τίτλων πρωτίστως από τις
Αναδυόμενες Αγορές. Η στάθμιση ανάμεσα στις επενδύσεις σε Ανε-
πτυγμένες Χώρες και τις επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές ενδέχεται
να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την κατάσταση που επικρα-
τεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο δύναται συγκεκριμένα να επενδυθεί
εξ ολοκλήρου σε οποιοδήποτε είδος των εν λόγω επενδύσεων.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο β).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στο σημείο στ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει δυνατότητες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύ-
σεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Από την άποψη αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αθέτησης
πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι δια-
σφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφα-
λίζονται με υποθήκες (ΜΒS), ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίν-
δυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και,
σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επενδυ-
τές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος για όσους
επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που
δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί
η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά
στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος
αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση
το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμε-
να αμοιβαία κεφάλαια, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών
και στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγω-
γα, ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε
σχέση µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγω-
γα µε παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ
υψηλό ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη
διάρκεια ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που θεωρούν
την ασφάλεια ύψιστη προτεραιότητα, αποδέχονται όμως εξίσου τον
κίνδυνο απωλειών εν όψει πλεονεκτημάτων απόδοσης, ενώ η προσοχή
εξακολουθεί να εστιάζεται σε όσους επενδύουν σε Ευρώ ή, σε σχέση
με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το
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συγκεκριμένο νόμισμα. Από την οπτική γωνία αυτών των επενδυτών,
η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με την αγορά και υψηλότερης
από την απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και των προθεσμιακών
καταθέσεων θα πρέπει να είναι εφικτή με αποδεκτές βραχυπρόθεσμες
διακυμάνσεις των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Ευρώ πρέπει να καλύ-
πτει τουλάχιστον τρία έτη, για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Το ίδιο ισχύει επίσης για Κατηγορίες Μεριδίων με ειδική αντιστάθ-
μιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων,
για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διανοµής
για τις Κατηγορίες Μεριδίων διανοµής
Τα Μερίδια της κατηγορίας A (EUR) διανέμουν τα έσοδά τους κάθε
τρίμηνο, δηλαδή στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15
Δεκεμβρίου. Για όλες τις υπόλοιπες μερισματικές κατηγορίες, η διανομή
πραγματοποιείται ετησίως στις 15 Δεκεμβρίου. Εάν η ημερομηνία δια-
νομής συμπέσει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, η διανομή θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη από-
δοσης άνω του μέσου όρου σε Ευρώ.

Το Υποκεφάλαιο εφαρμόζει επενδυτική προσέγγιση με περιορισμένο
χρονικό ορίζοντα προσανατολισμένο προς τη λήξη του (προγραμματι-
σμένη ρευστοποίηση στις 31 Μαρτίου 2011). Με ημερομηνία έναρξης στις
4 Απριλίου 2011, το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου θα διανεμηθεί στους
Μεριδιούχους από τους Πράκτορες Πληρωμών.

Όσον αφορά στη σύνθεση του Υποκεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων αποσκοπεί, κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης που έχει
επιλεγεί για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μία μέση μέγιστη στάθμιση της
τάξης του 30% ως βάση εναρμονισμένη με την αξιοπιστία των υπολο-
γισμών σύμφωνα με τους κανονισμούς του γερμανικού νόμου εποπτείας
τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχονται εγγυήσεις για την τήρηση
αυτού του ορίου.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Το μερίδιο των Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν την
έδρα τους σε χώρα της Ευρωζώνης, δεν επιτρέπεται να είναι μικρό-
τερο από το συνολικό ποσοστό ύψους 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων

– οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου,

– των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγο-
ρές, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο ένα τρίτο του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς.

στ) Το τμήμα του ενεργητικού που είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δεν
επιτρέπεται να είναι λιγότερο από 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

Το τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένα σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει μόνον το 10% της αξίας του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, εάν η αξία που υπερβαίνει αυτό το
ποσό έχει αντισταθμιστεί με παράγωγα συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
συναλλάγματος. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρα-
σμένα στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη

και αν αφορούν μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι
εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα
στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για
τίτλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα έχει ουσιαστικά στόχο Διάρκεια
προσανατολισμένη προς τη λήξη του Υποκεφαλαίου, ειδικότερα με
τη χρήση τεχνικών και μέσων όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2.
Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια του Υποκεφαλαίου δεν θα πρέπει να
αποκλίνει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τον τίτλο
4,25 % Münchener Hypothekenbank eG 2011 (ISIN DE0002158607).

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρείται το όριο
που παρατίθεται στο σημείο β).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει δυνατότητες και κινδύνους που συνδέονται με επεν-
δύσεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Από την άποψη αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, οι κίνδυνοι αναδυό-
μενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργη-
τικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (ΜΒS)
και, σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος
για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους
επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψη-
λός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που
ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.
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Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συν-
θηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο του κόστους συναλλα-
γών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοι-
βαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επεν-
δυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και,
ιδιαίτερα, στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα,
ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε
παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό
ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια
ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που θεωρούν
την ασφάλεια ύψιστη προτεραιότητα, αποδέχονται όμως εξίσου τον
κίνδυνο απωλειών εν όψει πλεονεκτημάτων απόδοσης, ενώ η προσοχή
εξακολουθεί να εστιάζεται σε όσους επενδύουν σε Ευρώ ή, σε σχέση
με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το
συγκεκριμένο νόμισμα. Από την οπτική γωνία αυτών των επενδυτών,
η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με την αγορά και υψηλότερης
από την απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και των προθεσμιακών
καταθέσεων θα πρέπει να είναι εφικτή με αποδεκτές βραχυπρόθεσμες
διακυμάνσεις των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τη
λήξη του Υποκεφαλαίου.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
12 Νοεμβρίου 2003 για την Κατηγορία Μεριδίων Ι (EUR)
(ISIN LU0178435912)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη από-
δοσης άνω του μέσου όρου σε Ευρώ.

Το Υποκεφάλαιο εφαρμόζει επενδυτική προσέγγιση με περιορισμένο
χρονικό ορίζοντα προσανατολισμένο προς τη λήξη του (προγραμματι-
σμένη ρευστοποίηση στις 28 Μαρτίου 2013). Με ημερομηνία έναρξης την
1η Απριλίου 2013, το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου θα διανεμηθεί στους
Μεριδιούχους από τους Πράκτορες Πληρωμών.

Όσον αφορά στη σύνθεση του Υποκεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων αποσκοπεί, κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης που έχει
επιλεγεί για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μία μέση μέγιστη στάθμιση της
τάξης του 30% ως βάση εναρμονισμένη με την αξιοπιστία των υπολο-
γισμών σύμφωνα με τους κανονισμούς του γερμανικού νόμου εποπτείας
τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχονται εγγυήσεις για την τήρηση
αυτού του ορίου.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Το μερίδιο των Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν την
έδρα τους σε χώρα της Ευρωζώνης, δεν επιτρέπεται να είναι μικρό-
τερο από το συνολικό ποσοστό ύψους 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων

– οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου,

– των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγο-
ρές, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο ένα τρίτο του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς.

στ) Το τμήμα του ενεργητικού που είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δεν
επιτρέπεται να είναι λιγότερο από 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

Το τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένα σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει μόνον το 10% της αξίας του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, εάν η αξία που υπερβαίνει αυτό το
ποσό έχει αντισταθμιστεί με παράγωγα συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
συναλλάγματος. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρα-
σμένα στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη

και αν αφορούν μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι
εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα
στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για
τίτλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα έχει ουσιαστικά στόχο Διάρκεια
προσανατολισμένη προς τη λήξη του Υποκεφαλαίου, ειδικότερα με
τη χρήση τεχνικών και μέσων όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2.
Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια του Υποκεφαλαίου δεν θα πρέπει να
αποκλίνει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τον τίτλο
5,50% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 2013 (ISIN DE0002475365).

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρείται το όριο
που παρατίθεται στο σημείο β).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει δυνατότητες και κινδύνους που συνδέονται με επεν-
δύσεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Από την άποψη αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, οι κίνδυνοι αναδυό-
μενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργη-
τικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (ΜΒS)
και, σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος
για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους
επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψη-
λός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που
ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.
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Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συν-
θηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο του κόστους συναλλα-
γών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοι-
βαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επεν-
δυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και,
ιδιαίτερα, στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα,
ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε
παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό
ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια
ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που θεωρούν
την ασφάλεια ύψιστη προτεραιότητα, αποδέχονται όμως εξίσου τον
κίνδυνο απωλειών εν όψει πλεονεκτημάτων απόδοσης, ενώ η προσοχή
εξακολουθεί να εστιάζεται σε όσους επενδύουν σε Ευρώ ή, σε σχέση
με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το
συγκεκριμένο νόμισμα. Από την οπτική γωνία αυτών των επενδυτών,
η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με την αγορά και υψηλότερης
από την απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και των προθεσμιακών
καταθέσεων θα πρέπει να είναι εφικτή με αποδεκτές βραχυπρόθεσμες
διακυμάνσεις των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τη
λήξη του Υποκεφαλαίου.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
12 Νοεμβρίου 2003 για την Κατηγορία Μεριδίων Ι (EUR)
(ISIN LU0178437884)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη από-
δοσης άνω του μέσου όρου σε Ευρώ.

Όσον αφορά στη σύνθεση του Υποκεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων αποσκοπεί, κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης που έχει
επιλεγεί για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μία μέση μέγιστη στάθμιση της
τάξης του 30% ως βάση εναρμονισμένη με την αξιοπιστία των υπολο-
γισμών σύμφωνα με τους κανονισμούς του γερμανικού νόμου εποπτείας
τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχονται εγγυήσεις για την τήρηση
αυτού του ορίου.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση
πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή προαίρεσης
επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους επιλογής, τα
οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Το μερίδιο των Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν την
έδρα τους σε χώρα της Ευρωζώνης, δεν επιτρέπεται να είναι μικρό-
τερο από το συνολικό ποσοστό ύψους 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων

– οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου,

– των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγο-
ρές, περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο ένα τρίτο του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς.

στ) Το τμήμα του ενεργητικού που είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δεν
επιτρέπεται να είναι λιγότερο από 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

Το τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένα σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει μόνον το 10% της αξίας του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, εάν η αξία που υπερβαίνει αυτό το
ποσό έχει αντισταθμιστεί με παράγωγα συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
συναλλάγματος. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρα-
σμένα στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη
και αν αφορούν μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι
εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα
στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για
τίτλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Η Διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος κατ’ ανώτατο.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρείται το όριο
που παρατίθεται στο σημείο β).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Από την οπτική γωνία ενός επενδυτή που επενδύει σε Ευρώ ή την
οπτική γωνία ενός επενδυτή που ενεργεί με βάση το νόμισμα, έναντι
του οποίου αντισταθμίζονται οι Κατηγορίες Μεριδίων που διαθέτει,
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (συγκριτικά με άλλα είδη αμοιβαίου κεφα-
λαίου) ενέχει σχετικά χαμηλούς κινδύνους.

Οι βασικοί κίνδυνοι που πρέπει να υπογραμμιστούν είναι ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι
ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με
στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υπο-
θήκες (MBS), οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος θεματοφυ-
λακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων
και ο κίνδυνος ρευστότητας. Εξαιτίας των, κατά κύριο λόγο, βραχυ-
πρόθεσμων χρονικών πλαισίων επένδυσης, οι πτώσεις των τιμών που
σχετίζονται με μεταβολές των επιτοκίων έχουν σχετικά μικρή και βραχυ-
πρόθεσμη επίδραση. Από την άποψη αυτή, οι ευκαιρίες περιορίζονται σε
αποδόσεις που αντιστοιχούν στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος
για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους
επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψη-
λός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που
ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συν-
θηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του
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Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών
παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του
κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το
υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και
στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα,
ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε
παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό
ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια
ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επικε-
ντρώνουν την επενδυτική τους δραστηριότητα στη διατήρηση του κεφα-
λαίου και οι οποίοι αναμένουν αποδόσεις στην αγορά με ελάχιστες
διακυμάνσεις των τιμών, ενώ εξακολουθεί να εστιάζει σε όσους επεν-
δύουν σε Ευρώ ή, σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό
αντιστάθμισης έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που
ενεργούν με βάση το συγκεκριμένο νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Ευρώ πρέπει να καλύ-
πτει τουλάχιστον ένα μήνα για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς ειδική αντι-
στάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μερι-
δίων. Αυτό ισχύει επίσης για Κατηγορίες Μεριδίων με ειδική αντιστάθμι-
ση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων,
για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει
αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
12 Νοεμβρίου 2003 για την Κατηγορία Μεριδίων Ι (EUR)
(ISIN LU0178432067)
12 Αυγούστου 2005 για την Κατηγορία Μεριδίων P (EUR)
(ISIN LU0224305648)
31 Ιουλίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0178431689)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης
κεφαλαίου. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού
του στόχου μέσω επενδύσεων που συνδέονται με αγορές ομολόγων και
χρηματαγορές. Η επενδυτική έμφαση θα δίνεται στην εφαρμογή πληθώρας
διαφορετικών στρατηγικών σε παγκόσμιες αγορές μετοχών και ομολόγων,
μέσω παραγώγων υψηλής ρευστότητας και, συγκεκριμένα, μέσω εισηγ-
μένων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης
επί αρκετών δεικτών Μετοχών και συμβάσεων ομολόγων («Προσέγγιση
Διαχειριζόμενων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης»).

Ο κίνδυνος που συνδέεται με το Υποκεφάλαιο είναι παρόμοιος με το
κίνδυνο που ενέχουν οι παγκόσμιες επενδύσεις σε μετοχές, ενώ ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων αναμένει την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης σε
σχέση με τις παγκόσμιες αποδόσεις των μετοχών κατά τη διάρκεια ενός
πλήρους οικονομικού κύκλου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το
Υποκεφάλαιο θα εφαρμόζει διάφορα μοντέλα, τεχνικές και στρατηγικές.

Επενδυτικές αρχές
α) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων. Είναι

επίσης δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο στοιχείων ενεργη-
τικού, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα
στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην πρόταση 1 ή με τις επεν-
δυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω
στοιχεία ενεργητικού. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων που εξα-
σφαλίζονται με υποθήκη, με στοιχεία ενεργητικού ή με άλλα συνδεό-
μενα ομόλογα.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), δεν είναι δυνα-
τή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων οι οποίοι κατά τη στιγμή της από-
κτησης είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης. Εάν ένας Έντοκος Τίτλος
λάβει αξιολόγηση Επένδυσης Υψηλής Απόδοσης μετά την απόκτησή
του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώξει την πώληση του εν λόγω
στοιχείου ενεργητικού σε διάστημα ενός έτους. Το τμήμα του ενερ-
γητικού αναφορικά με την πρόταση 2 δεν δύναται, σύμφωνα συγκε-
κριμένα με το σημείο ζ), να υπερβαίνει το 10% της αξίας του ενεργη-
τικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Η διάρκεια των μέσων χρηματαγοράς και των παραγώγων δεν θα
υπερβαίνει τους 24 μήνες.

δ) Σύμφωνα συγκεκριμένα με το σημείο ζ), δεν είναι δυνατή η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν έδρες σε Αναδυό-
μενες Αγορές.

ε) ∆ύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα
χρηµαταγοράς.

στ) Ποσοστό έως 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύ-
ναται να επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ή αμοι-
βαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προαναφερθέντες κινδύνους και προϋπο-
θέσεις, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλους τύπους αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους που συνδέονται με τις
αγορές μετοχών και ομολόγων, καθώς και τις χρηματαγορές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των αγορών ομο-
λόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή μεμονωμένη επένδυση σε αγορές μετοχών, οι
πρόσθετοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν το γενικό κίνδυνο της αγοράς, τον
κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, τον κίνδυνο φερεγ-
γυότητας, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο αθέτησης
πληρωμής. Αναφορικά με αυτό τον τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση και η άνοδος των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κίνδυνο διακανονισμού, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο θεματο-
φυλακής, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασι-
κών συνθηκών, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επεν-
δυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίν-
δυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών
για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στο ραγδαία αυξανόμενο κίν-
δυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησιµοποιεί
παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων. Αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι στοχεύει σε µεσοπρόθεσµο έως µακροπρό-
θεσµο προφίλ κινδύνου, το οποίο αποδεικνύει τον ενδεχόµενο πολύ
υψηλό κίνδυνο αγοράς των πρόσθετων δεικτών αναφοράς για στοι-
χεία ενεργητικού εκτός των παραγώγων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις ίσες ή υψηλότερες από τις αποδόσεις της αγοράς μετοχών και
αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
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νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος
απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Προµήθεια που συνδέεται µε την απόδοση
Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων δύνανται να επιβαρυνθούν με προμήθεια
που συνδέεται με την απόδοση, ως εξής: Υπεραπόδοση έως και 20%
έναντι του επιτοκίου EONIA (Euro Overnight Index Average – Επιτόκιο
μίας ημέρας), σύμφωνα με τη μέθοδο 3. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται
να επιβάλλει χαμηλότερη αμοιβή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου εστιάζοντας σε αγορές μετοχών από την περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), ποσοστό τουλάχιστον ίσο

με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Μετοχές
εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ασίας εκτός της
Ιαπωνίας, στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία, ή αντλούν το μεγα-
λύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους από τη συγκεκρι-
μένη περιοχή. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα αγοράς
τίτλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών.
Η Τουρκία και η Ρωσία δεν θεωρούνται χώρες της Ασίας, όπως ορί-
ζεται στο σημείο αυτό.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), ποσοστό τουλάχιστον ίσο
με το 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται
σε Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, προσανατολι-
σμένα προς μετοχές από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και/ή αμοι-
βαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο ση-
μείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Εκτός από τους τίτλους των Ανεπτυγμένων Χωρών, είναι επίσης
δυνατή η απόκτηση σημαντικού αριθμού τίτλων πρωτίστως από τις
Αναδυόμενες Αγορές. Η στάθμιση ανάμεσα στις επενδύσεις σε Ανε-
πτυγμένες Χώρες και τις επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές ενδέ-
χεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την κατάσταση που
επικρατεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύεται εξ
ολοκλήρου σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο είδη Μετοχών. Παρ'
όλα αυτά, πρωταρχικός μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο συνδυα-
σμός τίτλων Ανεπτυγμένων Χωρών και Αναδυόμενων Αγορών.

Κατά την επιλογή τίτλων για το Υποκεφάλαιο, ο Διαχειριστής Επεν-
δύσεων δεν λαμβάνει υπ’ όψιν το μέγεθος των εταιρειών ούτε εξετάζει
εάν πρόκειται για Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές. Κατά
συνέπεια, το Υποκεφάλαιο δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκε-
κριμένου μεγέθους ή κατηγορίας είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, οι κίν-
δυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής,
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.
Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που
συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίν-
δυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ιδίως για όσους επενδύουν
σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενερ-
γούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατη-
γορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις
Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκε-
κριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός
ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το
εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κεφαλαιακό κίνδυνο
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελι-
ξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίν-
δυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού,
της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων
ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους
συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφά-
λαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδι-
κούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και,
ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω



81

Allianz RCM Asia Pacific

νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος
απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
11 Ιανουαρίου 2005 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0204480833), I (EUR) (ISIN LU0204482706) και
I (USD) (ISIN LU0204486368)
11 Μαρτίου 2005 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0204485717)
4 Ιουνίου 2007 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0204480676) και CT (EUR) (ISIN LU0204481138)
12 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων N (EUR)
(ISIN LU0400425392) και S (EUR) (ISIN LU0400425632)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρό-
θεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μετοχές των αγορών
της Ευρωζώνης.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει τίτλους βασιζόμενος στην ανάλυση
θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την ποσοτική διαχεί-
ριση κινδύνου. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, οι μεμονωμένοι τίτλοι
αναλύονται, αξιολογούνται και επιλέγονται με βάση τον προσανατο-
λισμό στους διάφορους τύπους επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό και
σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων δύναται να εστιάσει σε έναν ή περισσότερους προσανα-
τολισμούς επενδύσεων ή να διαφοροποιήσει ευρέως τους βασικούς
επενδυτικούς προσανατολισμούς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ή αντλούν το μεγαλύ-
τερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους σε χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η χώρα στην οποία έχει την έδρα
της μία εταιρεία πρέπει να έχει ταξινομηθεί ως Ανεπτυγμένη Χώρα.
Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα αγοράς τίτλων επιλογής
προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό έως
15% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς εκπεφρασμένα σε Ευρώ ή μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια προσανατολισμένα προς ευρωπαϊκές Μετοχές και/ή αμοι-
βαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς εκπεφρασμένων σε Ευρώ που επενδύο-
νται όπως ορίζεται στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του
σημείου στ), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των
μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς

είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που έχει καθορίσει ο ίδιος, είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Παρόλ’ αυτά ο πρωταρχικός μακροπρόθεσμος
στόχος είναι ένας συνδυασμός τίτλων εταιρειών διαφόρων μεγεθών.
Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών εταιρειών πολύ μικρής
κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται
σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις
σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υποκε-
φαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφορικά με
τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα
πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζο-
νται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίν-
δυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται
με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος
για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους
επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου
έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι
υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική
αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας
μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές
που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κίνδυνο ρευστότητας, στους κινδύνους αναδυόμενων αγορών, στους
χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον
κίνδυνο θεματοφυλακής, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοι-
βαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο
πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων
από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον
κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και
των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμε-
να αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
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και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια
της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, εξακολουθεί να
εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Οι
ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπάγονται την
αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
12 Ιουλίου 2005 για την Κατηγορία Μεριδίων I (EUR)
(ISIN LU0178440839)
4 Ιουνίου 2007 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0178439310) και CT (EUR) (ISIN LU0178439666)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μετοχές των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει τίτλους βασιζόμενος στην ανάλυ-
ση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την ποσοτική
διαχείριση κινδύνου. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, οι μεμονωμένοι
τίτλοι αναλύονται, αξιολογούνται και επιλέγονται με βάση διαφορε-
τικούς επενδυτικούς προσανατολισμούς. Στο πλαίσιο αυτό και σύμ-
φωνα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων δύναται να εστιάσει σε έναν ή περισσότερους προσανα-
τολισμούς επενδύσεων ή να διαφοροποιήσει ευρέως τους βασικούς
επενδυτικούς προσανατολισμούς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην
Ευρώπη ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των
κερδών τους από χώρες της Ευρώπης. Η χώρα στην οποία έχει την
έδρα της μία εταιρεία πρέπει να έχει ταξινομηθεί ως Ανεπτυγμένη
Χώρα. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα αγοράς τίτλων
επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών. Η
Τουρκία και η Ρωσία δεν θεωρούνται, υπό αυτή την έννοια, ευρω-
παϊκές χώρες.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό έως
15% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς εκπεφρασμένα σε Ευρώ ή μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια προσανατολισμένα προς ευρωπαϊκές Μετοχές και/ή αμοι-
βαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς εκπεφρασμένων σε Ευρώ που επενδύο-
νται όπως ορίζεται στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του
σημείου στ), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των
μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς

είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που έχει καθορίσει ο ίδιος, είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Παρόλ’ αυτά ο πρωταρχικός μακροπρόθεσμος
στόχος είναι ένας συνδυασμός τίτλων εταιρειών διαφόρων μεγεθών.
Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών εταιρειών πολύ μικρής
κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται
σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις
σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υποκε-
φαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφορικά με
τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα
πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν
ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που
συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής,
ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι
του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επεν-
δύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφί-
στανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επί-
πεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κίνδυνο ρευστότητας, στους κινδύνους αναδυόμενων αγορών, στους
χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον
κίνδυνο θεματοφυλακής, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοι-
βαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο
πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων
από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον
κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και
των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμε-
να αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».



85

Allianz RCM Best Styles Europe

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια
της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, εξακολουθεί να
εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Οι
ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπάγονται την
αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση του κεφαλαίου μέσω επένδυσης των στοιχείων ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου σε παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές μετοχών, με εστίαση
της προσοχής στη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), τουλάχιστον

τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύονται σε
Μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες έχουν την έδρα
τους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, τη Ρωσική
Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία της Ινδίας ή τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας (χώρες BRIC) ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
και/ή των κερδών τους από συγκεκριμένες χώρες.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης
τίτλων επιλογής για Μετοχές από εταιρείες που ορίζονται στην
πρώτη πρόταση του παρόντος σημείου και πιστοποιητικών δεικτών,
πιστοποιητικών για επαρκώς διαφοροποιημένα καλάθια Μετοχών
τα οποία βασίζονται σε δέκα τουλάχιστον Μετοχές κατάλληλων
εταιρειών, καθώς και άλλων πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικά
μεμονωμένων Μετοχών) που αποτελούν τίτλους σύμφωνα με το
Παράρτημα 1 Αρ. 1 α) και Αρ. 2 πρώτη περίπτωση, υπό την προϋ-
πόθεση ότι το προφίλ κινδύνου τους συνδέεται συνήθως με τα στοι-
χεία ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση αυτού
του σημείου ή με τις αγορές επενδύσεων στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), έως το ένα
τρίτο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α). Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η δυνα-
τότητα απόκτησης πιστοποιητικών δεικτών, πιστοποιητικών για
επαρκώς διαφοροποιημένα καλάθια Μετοχών τα οποία βασίζονται σε
δέκα τουλάχιστον Μετοχές κατάλληλων εταιρειών, καθώς και άλλων
πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικά μεμονωμένων Μετοχών) που
αποτελούν τίτλους σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Αρ. 1 α) και Αρ. 2
πρώτη περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το προφίλ κινδύνου τους
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
πρώτη πρόταση αυτού του σημείου ή με τις αγορές επενδύσεων στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο γ), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 20% του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων
χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η
διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων από Αναδυόμενες Αγορές σε σημα-
ντικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, είναι επίσης δυνατή η απόκτηση τίτλων
από Ανεπτυγμένες Χώρες. Η στάθμιση ανάμεσα στις επενδύσεις σε
Ανεπτυγμένες Χώρες και τις επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές
ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την εκτίμηση
των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Η στάθμιση μεταξύ

των τίτλων αυτών δύναται να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
το Υποκεφάλαιο να είναι, παραδείγματος χάριν, εξ ολοκλήρου επεν-
δεδυμένο σε Αναδυόμενες Αγορές.

στ) Η στάθμιση των χωρών BRIC κατά την έναρξη διάθεσης του Υπο-
κεφαλαίου πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση του Διαχει-
ριστή Επενδύσεων σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά την εκάστοτε περίοδο. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει την επιλογή να αναλύσει τη σχε-
τική απόδοση των χωρών BRIC κατά το προηγούμενο ημερολο-
γιακό έτος, με στόχο την κατά προσέγγιση εξισορρόπηση των χωρών
BRIC στο πλαίσιο του Υποκεφαλαίου, με ισχύ από την αρχή του
αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. Αυτή η επενδυτική στρατηγική
αποσκοπεί στη χρήση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη
σχετική συγκριτική ανάπτυξη διαφόρων εθνικών οικονομιών («φαινό-
μενο επιστροφής σε μέση κατάσταση – mean reversion effect»).
Πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αναδιάρθρωση εντός
του Υποκεφαλαίου στην αρχή του ημερολογιακού έτους. Είναι
δυνατή η υπέρβαση ή η μη επίτευξη των ποσοστών των μεμονω-
μένων χωρών BRIC, όπως προκύπτουν από τα στατιστικά ευρή-
ματα (ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς).

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α) και β).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

θ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές του
Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιοδοσίες,
ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται
στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους κιν-
δύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες δυνατότητες και τους υψηλότερους
κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, πολύ μεγάλη σημασία έχει συγκεκριμένα ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος
χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, οι κίνδυνοι αναδυό-
μενων αγορών (πρωτίστως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βρα-
ζιλίας, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία της Ινδίας και τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας), ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής,
ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος
διακανονισμού. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί,
μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει
την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό
του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τη χρηματα-
γορά και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος διακανονισμού,
οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών (πρωτίστως στην Ομοσπονδιακή Δημο-
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κρατία της Βραζιλίας, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία της Ινδίας
ή τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος
συγκέντρωσης και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι
του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επεν-
δύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφί-
στανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επί-
πεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κεφαλαιακό κίνδυνο
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελι-
ξίας, τον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο του κόστους
συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφά-
λαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε
υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
29 Μαΐου 2007 για τις Κατηγορίες Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0293313671) και I (EUR) (ISIN LU0293313911)
15 Ιουνίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0293313325)
25 Φεβρουαρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (USD)
(ISIN LU0293314216)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Δεν επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων των Κατηγοριών Μεριδίων A και
AT από επενδυτές που είναι κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

της Γερμανίας και σκοπεύουν να διατηρήσουν τα μερίδια ως περιουσιακό
στοιχείο της επιχείρησής τους.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην παροχή προς τους επενδυτές
υπεραξίας του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επι-
διώκει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επεν-
δύσεων που συνδέονται με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («Λ.Δ.Κ.»)
στις αγορές μετοχών.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
και/ή των κερδών τους από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι
επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή
για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστοποιητικά δεικτών
και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται
συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές
και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο α)
ανωτέρω. Επιτρέπονται, επίσης, επενδύσεις από το Υποκεφάλαιο
σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εται-
ρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις
κατά την έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή
τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται
τα όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές του
Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιοδοσίες,
ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται
στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίν-
δυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδο-
τικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος
θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι
του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επεν-
δύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφί-
στανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επί-
πεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμο-
νωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών
συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του
Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών
παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για
το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών,
στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφά-
λαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
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επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου
και δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348825331)
19 Ιανουαρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (USD)
(ISIN LU0348831818)
9 Ιουνίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων A (GBP)
(ISIN LU0348825687)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417516902)
2 Οκτωβρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0348827899)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξη-
σης κεφαλαίου μέσω της επένδυσης στις παγκόσμιες αγορές συναλ-
λάγματος ενός υποκείμενου χαρτοφυλακίου με προφίλ κινδύνου/από-
δοσης χρηματαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει την παροχή από-
δοσης εφαρμόζοντας συναλλαγματική στρατηγική, η οποία αποσκο-
πεί στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ενδεχόμενων ελλείψεων και
ευκαιριών που εμφανίζονται στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος.

Οι πραγματικές τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα, οι οποίες υπόκεινται στη
στρατηγική, θα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα
παράγωγα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προθεσμιακών
συμβάσεων συναλλάγματος, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης,
των δικαιωμάτων προαίρεσης και των συμφωνιών ανταλλαγής.

Επενδυτικές αρχές
α) Για το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύνανται να τηρούνται

καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), δεν είναι δυνα-
τή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στο σημείο α),
τα οποία είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

Οι ανωτέρω δύνανται να είναι αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και
μικτά αμοιβαία κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων
κεφαλαίων που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης) ή
αμοιβαία κεφάλαια προσανατολισμένα προς συγκεκριμένους εκδότες
ή λήξεις.

δ) Η Διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος κατ’ ανώτατο.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο β).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει συγκεκριμένα κινδύνους που συνδέονται με τις επεν-
δύσεις που πραγματοποιεί στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος και
στις χρηματαγορές.

Όσον αφορά στις επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος,
όλοι οι επενδυτές αναλαμβάνουν σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.

Οι βασικοί κίνδυνοι σε σχέση με τις τοποθετήσεις σε χρηματαγορές που
πρέπει να επισημανθούν είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται
με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και ο κίν-
δυνος αντισυμβαλλομένου.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές επενδύσεις σε αγορές μετοχών μέσω υποκεί-
μενων αμοιβαίων κεφαλαίων, οι πρόσθετοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν το
γενικό κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, τον κίνδυνο φερεγγυότητας, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου
και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής. Αναφορικά με αυτό τον τύπο
τοποθέτησης, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώ-
ρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και
όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους κινδύνους αναδυόμενων
αγορών, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, στον κίνδυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο θεματοφυλακής,
στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία
κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο επιπτώσεων
σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων
Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροποποίησης του
Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών
παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για
το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών
και στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Αυτό ενδέχεται να συµβεί σε σχετικά µεγάλο βαθµό, µε σκοπό την
αύξηση του επιπέδου επένδυσης του Υποκεφαλαίου και µε πιθανό
αποτέλεσµα τις ουσιαστικά αυξηµένες ευκαιρίες και τους κινδύνους
(ανάλογα µε το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου). Σε απόλυτους
όρους, ωστόσο, ενδέχεται σε γενικές γραµµές να οδηγήσει µόνο σε
σχετικά ελάχιστες επιπλέον ευκαιρίες και κινδύνους.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις της αγοράς μέσω επενδύσεων στις παγκόσμιες αγορές συναλ-
λάγματος και στη χρηματαγορά, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μερι-
δίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος, εξακολουθεί να εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το
εν λόγω νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για τους επενδυτές θα πρέπει να είναι τουλά-
χιστον τρία έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
30 Ιουνίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων Ι (EUR)
(ISIN LU0431815132)
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Τιµή αρχικής εγγραφής
Οι παρακάτω τιμές αρχικής εγγραφής ισχύουν για τις Κατηγορίες
Μεριδίων που διαθέτουν το αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων N, NT, P, PT, I, IT, RCM I, RCM IT, X,
XT, W και WT: 1.000,– EUR/1.000,– USD/200.000,– JPY/1.000,– GBP/
1.000,– CHF/10.000,– NOK/10.000,– SEK/10.000,– DKK/4.000,– PLN/
30.000,– CZK/250.000,– HUF/1.000,– SGD/1.000,– HKD συν Προμήθεια
Πώλησης εάν ισχύει.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων A, AT, C, CT, S και ST: 100,– EUR/
100,– USD/20.000,– JPY/100,– GBP/100,– CHF/1.000,– NOK/1.000,– SEK/
1.000,– DKK/400,– PLN/3.000,– CZK/25.000,– HUF/100,– SGD/
100,– HKD συν Προμήθεια Πώλησης.

Προµήθεια που συνδέεται µε την απόδοση
Οι Κατηγορίες Μεριδίων A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P και PT δύνανται
να επιβαρυνθούν με προμήθεια που συνδέεται με την απόδοση, ως εξής:
Υπεραπόδοση έως και 20% έναντι του επιτοκίου EONIA (Euro Overnight
Index Average – Επιτόκιο μίας ημέρας), σύμφωνα με τη μέθοδο 3. Η
Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλότερη αμοιβή κατά
τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση κεφα-
λαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επενδύει σε παγκόσμιες
αγορές μετοχών, με εστίαση στις εταιρείες, οι οποίες κατά την άποψη
του Διαχειριστή Επενδύσεων, αναμένεται να επωφεληθούν, τουλάχιστον
σε κάποιο βαθμό, από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συγκεκρι-
μένες χώρες («γηράσκουσες κοινωνίες») ή από τα αποτελέσματα των
κοινωνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες χώρες
(«αναδυόμενες κοινωνίες»).

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα Κρατών-Μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), τουλάχιστον

το 90% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Μετοχές
εταιρειών οι οποίες, κατά την εκτίμηση του Διαχειριστή Επενδύσεων,
αντλούν τουλάχιστον μέρος των άμεσων ή έμμεσων κερδών τους από
την αναμενόμενη αύξηση του προσδόκιμου ζωής στους πληθυσμούς
των «γηρασκουσών κοινωνιών» ή από τις επερχόμενες κοινωνικές
αλλαγές στους πληθυσμούς των «αναδυόμενων κοινωνιών», και ενδε-
χομένως συμμετέχουν επίσης σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων επι-
λογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιητικών
δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν
να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
20% κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στο σημείο α), εταιρειών που
έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-

κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή
τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται
τα όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένους
κλάδους, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος
φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλο-
μένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίν-
δυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά
με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής
και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματο-
δοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματο-
φυλακής και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
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κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
19 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0342677829) και AT (USD) (ISIN LU0342679015)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος και επενδυτικές αρχές

1) Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική προσανατολίζεται στην παροχή δυνατότητας
στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην απόδοση της Στρατηγικής για
την Ανακάλυψη της Ευρώπης (Στρατηγική). Στόχος της συγκεκριμένης
Στρατηγικής, η οποία είναι κατά βάση μια ουδέτερη ως προς τις τάσεις
της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων μετοχών, είναι η επίτευξη
εξαιρετικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στους κινδύνους σε όλους
τους κύκλους της αγοράς.

Η ουδέτερη ως προς τις τάσεις της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλή-
σεων μετοχών επιδιώκει τη μείωση του γενικού κινδύνου της αγοράς.
Μια τέτοια στρατηγική επιτυγχάνεται γενικά μέσω επενδύσεων σε
συγκεκριμένες μετοχές (θέσεις αγοράς) και, παράλληλα, μέσω της ακά-
λυπτης πώλησης τοποθετήσεων σε αντίθετες θέσεις (θέσεις πώλησης)
οι οποίες αφορούν άλλες μετοχές, προκειμένου η στρατηγική να δια-
θέτει περιορισμένη ή μηδαμινή καθαρή έκθεση στις ευρείες μεταβολές
της αγοράς μετοχών.

Γενικά, η ουδέτερη επενδυτική προσέγγιση ως προς την αγορά απο-
σκοπεί στην αποκόμιση κερδών λόγω ελλείψεων ή λανθασμένων αντι-
λήψεων αναφορικά με τους συνδεόμενους τίτλους, προτού εκτιμηθούν
πλήρως από την αγορά – σύμφωνα με την άποψη του αντίστοιχου
διαχειριστή. Το χαρτοφυλάκιο μιας ουδέτερης ως προς τις τάσεις της
αγοράς στρατηγικής αγορών/πωλήσεων μετοχών επιδιώκει να επωφε-
ληθεί από θέσεις αγοράς σε μετοχές που θεωρούνται υποτιμημένες, ενώ
λαμβάνει θέσεις πώλησης για μετοχές που φαίνονται υπερτιμημένες και
αναμένεται να καταγράψουν πτώση. Λαμβάνοντας θέσεις αγοράς και
πώλησης, το χαρτοφυλάκιο που στηρίζεται σε ουδέτερη ως προς τις
τάσεις της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων μετοχών επιδιώκει
να περιορίσει (ή ακόμα και να εξαλείψει) τους τυπικούς κινδύνους της
αγοράς μετοχών ή τους συστηματικούς κινδύνους. Ειδικότερα, η ουδέ-
τερη ως προς τις τάσεις της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων
μετοχών επιδιώκει να επωφεληθεί από τις μεταβολές σε μεμονωμένες
μετοχές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η
αγορά μετοχών.

Στρατηγική για την Ανακάλυψη της Ευρώπης (Στρατηγική)
Η Στρατηγική για την Ανακάλυψη της Ευρώπης θα εστιάζει σε ευρω-
παϊκές μετοχές. Ο Διαχειριστής της Στρατηγικής ακολουθεί μια «εκ των
κάτω» επιλογή τίτλων, η οποία βασίζεται σημαντικά στην έρευνα και
την ανάλυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών, ενώ σκοπεύει να
εφαρμόσει αυτή την τακτική σε διάφορους κύκλους της αγοράς. Το
επενδυτικό πλαίσιο που εφαρμόζει ο Διαχειριστής της Στρατηγικής
εστιάζει στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία, την αξιολόγηση και τη
διοίκηση της επιχείρησης. Σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι
γνωστές αλλά, κατά την άποψη του Διαχειριστή της Στρατηγικής, δεν
αντικατοπτρίζονται επαρκώς τη δεδομένη στιγμή στην αγορά, σύμ-
φωνα με τη γνώμη του Διαχειριστή, θα πρέπει να αποτελούν το βασικό
παράγοντα κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο Διαχειριστής
της Στρατηγικής σκοπεύει να εκμεταλλευτεί υποτιθέμενες λανθασμένες
αντιλήψεις και ελλείψεις στην αγορά, προτού –σύμφωνα με τη γνώμη
του Διαχειριστή της Στρατηγικής– εκτιμηθούν πλήρως από την αγορά.
Προκειμένου να αξιολογήσει τα επενδυτικά πλεονεκτήματα μιας εται-
ρείας, κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων ο Διαχει-
ριστής της Στρατηγικής ενδέχεται, ως είθισται, να ακολουθήσει διά-
φορες προσεγγίσεις, στις οποίες ενδέχεται να συγκαταλέγονται οι εξής:

– ανάλυση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικής
θέσης σε συνδυασμό με αποκλειστικά εργαλεία έρευνας

– συνεντεύξεις με τις ομάδες διοίκησης και ειδικούς του κλάδου

– συνεντεύξεις με προμηθευτές, πελάτες και ανταγωνιστές
– έλεγχοι ιστορικού για το διοικητικό προσωπικό
– εξέταση της αναμενόμενης οικονομικής ισχύος και της ικανότητας

δημιουργίας ταμειακών ροών
– διαβούλευση με συμμετέχοντες στον κλάδο

Διαχειριστής της Στρατηγικής θα είναι η εταιρεία Allianz Global
Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Ο Διαχειριστής της Στρατηγικής σκοπεύει να προσδιορίσει μεμονωμέ-
νες επενδυτικές ευκαιρίες αγοράς και πώλησης, οι οποίες πληρούν τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με το επενδυτικό πλαίσιο του Διαχειριστή της
Στρατηγικής. Η χρονική διάρκεια για την οποία το Υποκεφάλαιο θα
διατηρεί μια επένδυση, θα προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές από την
άποψη του Διαχειριστή της Στρατηγικής αναφορικά με το μεταβαλ-
λόμενο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του εκάστοτε τίτλου σε σχέση με
άλλες επενδυτικές ευκαιρίες. Η στάθμιση κάθε επένδυσης στο χαρτο-
φυλάκιο θα αντικατοπτρίζει συνήθως το σχετικό λόγο κινδύνου/από-
δοσης με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, κατά την άποψη του Διαχειριστή
της Στρατηγικής.

Θέσεις αγοράς
Η προσέγγιση του Διαχειριστή της Στρατηγικής ως προς τις επενδύσεις
είναι ευέλικτη, προσαρμόσιμη και καιροσκοπική. Ωστόσο, οι εταιρείες
των οποίων οι τίτλοι είναι υποψήφιοι για αγορά ενδέχεται να ανήκουν
σε μία από τις εξής κατηγορίες:

– εταιρείες που φαίνεται ότι παρουσιάζουν προβλέψιμη και σταθερή
αύξηση των κερδών, υψηλές αποδόσεις επί του κεφαλαίου και βιώ-
σιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε λογικές τιμές

– εταιρείες που φαίνεται ότι υπόκεινται σε αναδιάρθρωση, με νέα διοί-
κηση και προσδιορίσιμους καταλυτικούς παράγοντες για αλλαγές

– ώριμες εταιρείες με ισχυρή ταμειακή ροή, κατά την άποψη του Δια-
χειριστή της Στρατηγικής, οι οποίες κατανέμουν έξυπνα τα κεφά-
λαιά τους.

Θέσεις πώλησης
Ο Διαχειριστής της Στρατηγικής θα λάβει θέσεις πώλησης σε μια προ-
σπάθεια δημιουργίας κερδών. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι οι θέσεις
πώλησης ενέχουν τον κίνδυνο μιας θεωρητικά απεριόριστης ζημίας, ο
Διαχειριστής της Στρατηγικής θεωρεί κάθε μεμονωμένη θέση πώλησης
ως ευκαιρία για αποκόμιση κέρδους στο πλαίσιο της Στρατηγικής, καθώς
και ως το δεύτερο στοιχείο της ουδέτερης ως προς τις τάσεις της αγοράς
στρατηγικής αγορών/πωλήσεων μετοχών που στοχεύει σε κάποιο βαθμό
ασφάλειας έναντι μιας πτωτικής αγοράς. Οι θέσεις πώλησης τείνουν
συνήθως να έχουν βραχύτερο ορίζοντα συγκριτικά με τις θέσεις αγοράς,
ενώ γενικά επηρεάζονται περισσότερο από τις εξελίξεις σε σχέση με
τις θέσεις αγοράς.

Αριθμός θέσεων
Η Στρατηγική στοχεύει τυπικά να βασίζεται σε εξήντα έως εκατόν
τριάντα θέσεις, συνολικά, αγοράς και πώλησης, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου.

Καθαρή και ακαθάριστη έκθεση
Η καθαρή έκθεση στην αγορά (θέσεις αγοράς μείον τις θέσεις πώλησης)
αναμένεται να κυμανθεί στο μέγιστο εύρος τιμών μεταξύ +30% και -30%.
Στο βαθμό κατά τον οποίο η καθαρή έκθεση στην αγορά διαφέρει από
το μηδέν, η Στρατηγική δεν συνιστά αμιγή ουδέτερη ως προς τις τάσεις
της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων μετοχών, καθώς η Στρατη-
γική δεν επιδιώκει να περιορίσει τους τυπικούς κινδύνους της αγοράς
μετοχών ή τους συστηματικούς κινδύνους, αλλά τους αποδέχεται. Η ακα-
θάριστη έκθεση της Στρατηγικής (θέσεις αγοράς συν τις θέσεις πώλησης)
επιτρέπεται να ανέρχεται, κατ’ ανώτατο, στη διπλάσιο της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού.
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Εφαρμογή
Γενικά, η Στρατηγική θα εφαρμόζεται υπό κανονικές συνθήκες μέσω
παραγώγων, και ιδιαίτερα μέσω συμφωνιών ανταλλαγής, επί ταμειακών
διαθεσίμων και επί ενός καλαθιού μετοχών το οποίο δύναται να περι-
λαμβάνει θέσεις αγοράς και πώλησης. Στο πλαίσιο της δομής παρα-
γώγων [εξωχρηματιστηριακό(ά) παράγωγο(α)] που προκύπτει, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων θα ανταλλάξει μια τακτική μεταβλητή πληρωμή
από το Υποκεφάλαιο έναντι συμμετοχής στη δυνητική απόδοση της
Στρατηγικής, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η απόδοση αυτή
ενδέχεται να είναι αρνητική, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
καταβολή πρόσθετης πληρωμής εκ μέρους του Υποκεφαλαίου προς
τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο της δομής παραγώγων.

2) Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται με το ενεργητικό που αναφέρεται στην πρώτη
πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού. Οι τίτλοι που διασφα-
λίζονται με υποθήκες (MBS) και οι τίτλοι που διασφαλίζονται με
στοιχεία ενεργητικού (ABS) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 20%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), δεν είναι δυνα-
τή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, όπως ορίζεται στο σημείο α)
πρόταση 1, τα οποία είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης. Εάν κάποιο
στοιχείο ενεργητικού όπως ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 1 έχει
αξιολογηθεί ως Επένδυση Υψηλής Απόδοσης μετά την απόκτησή
του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώξει να διαθέσει αυτό το
στοιχείο ενεργητικού εντός ενός έτους. Το τμήμα του ενεργητικού
αναφορικά με την πρόταση 2 δεν δύναται, σύμφωνα συγκεκριμένα
με το σημείο ζ), να υπερβαίνει το 10% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

γ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς.

δ) Εκτός από τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με αντικείμενο παρά-
γωγα, και ειδικότερα συμφωνιών ανταλλαγής επί της Στρατηγικής,
όπως περιγράφεται στο σημείο 1), δύνανται να αποκτηθούν πιστο-
ποιητικά, τεχνικές και μέσα

– επί ευρωπαϊκών δεικτών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων όσων
συνδέονται με μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες

– επί μεριδίων σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, και
– επί καλαθιών μετοχών, των οποίων οι υποκείμενοι τίτλοι αποτε-

λούνται από μερίδια σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη

για το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

ε) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

στ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως 60 μήνες.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
υπέρβαση ή η µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στο
ανωτέρω σηµείο β).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοι-
βαίων κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με
τα ομόλογα/τις χρηματαγορές αναφορικά με το ενεργητικό του Υποκε-
φαλαίου, τα οποία όμως ενισχύονται από τις επενδύσεις που συνδέονται
με μετοχές και, ιδιαίτερα, τους ειδικούς κινδύνους που ενέχει μια ουδέ-
τερη ως προς τις τάσεις της αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων
μετοχών. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά μετοχών παρατί-
θενται σε αυτή την ενότητα και απορρέουν πρωτίστως από τα υποκείμε-
να στα παράγωγα στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής.

Σε γενικές γραμμές, σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό του Υποκεφα-
λαίου προς την αγορά μετοχών, σημαντικό ρόλο παίζουν σε πολύ μεγάλο
βαθμό οι ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει μια ουδέτερη ως προς τις τάσεις της
αγοράς στρατηγική αγορών/πωλήσεων μετοχών, ο κίνδυνος ρευστό-
τητας, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Όσον αφορά τις θέσεις αγοράς που
βασίζονται στην αγορά μετοχών και, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά,
στις περιπτώσεις θετικής καθαρής έκθεσης στην αγορά, σημαντικό ρόλο
παίζουν επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, οι κίνδυνοι ανα-
δυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας και ο κίνδυνος που συνδέεται με
συγκεκριμένους κλάδους. Όσον αφορά τις θέσεις πώλησης που βασί-
ζονται στην αγορά μετοχών και, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις
περιπτώσεις αρνητικής καθαρής έκθεσης στην αγορά, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι, σε γενικές γραμμές, οι ανοδικές αγορές, οι θετικές ειδήσεις,
οι προσδοκίες και η ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αντίστοιχες
αγορές ή τις χώρες/περιοχές, την αντίστοιχη εταιρεία, τον αντίστοιχο
κλάδο ή άλλους σχετικούς τομείς, ή ακόμα και η μη αποσαφήνιση των
κινδύνων που ενέχουν οι θέσεις αγοράς παίζουν σημαντικό ρόλο και
ενδέχεται να έχουν –αντίθετα με τις θέσεις αγοράς– σημαντικό και αρνη-
τικό αντίκτυπο στην αξία των μετοχών του Υποκεφαλαίου. Οι θέσεις
πώλησης ενέχουν τον κίνδυνο μιας θεωρητικά απεριόριστης ζημίας.
Αναφορικά με τις θέσεις του Υποκεφαλαίου που βασίζονται στην αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
και η άνοδος των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται
να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των χρηματαγορών και
των αγορών ομολόγων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται
με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος
ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής και, σε μικρότερο βαθμό,
οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται
με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με
υποθήκες (MBS).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου



νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους που
αφορούν τις επενδύσεις υψηλής απόδοσης, στους ειδικούς κινδύνους
των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό
κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορι-
σμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων
σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων
Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι-
τικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών
για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται πρωτίστως σε επενδυτές που επιδιώκουν
να συμμετάσχουν στην απόδοση της Στρατηγικής για την Ανακάλυψη
της Ευρώπης. Σε σχέση με Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστία-
σης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν
λόγω νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Πρόσθετα έξοδα στο επίπεδο της Στρατηγικής για την Ανακάλυψη
της Ευρώπης καθώς και της εφαρµογής της
Στο επίπεδο της Στρατηγικής για την Ανακάλυψη της Ευρώπης (συμπε-
ριλαμβανομένης της εφαρμογής της), ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετα
έξοδα ύψους έως και 3,00% ετησίως. Τυχόν πληρωμές που λαμβάνει ο
Διαχειριστής της Στρατηγικής ως πάροχος υπηρεσιών αντιστάθμισης
προς τον αντισυμβαλλόμενο της δομής παραγώγων επί της Στρατηγικής,
θα επανεπενδύονται στο Υποκεφάλαιο (μείον τους φόρους και άλλα
έξοδα, εάν προκύψουν, στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών).

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
20 Οκτωβρίου 2009 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0384022694), A (GBP) (ISIN LU0384023239) και I (EUR)
(ISIN LU0384030010)
10 Νοεμβρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0384027578)

Αποτίµηση
Κάθε Τρίτη όπου οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του Λουξεμβούρ-
γου και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιούν συναλλαγές. Στην
περίπτωση που κάποια Τρίτη δεν είναι ημέρα κατά την οποία οι τρά-
πεζες και τα χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου
Βασιλείου πραγματοποιούν συναλλαγές, Ημέρα Αποτίμησης θα θεω-

ρείται η επόμενη ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματι-
στήρια του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματο-
ποιούν συναλλαγές.

Λήξη συναλλαγών
6.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης πριν από μία Ημέρα Αποτίμησης. Οι
αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται έως τις
6.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της επόμενης
Ημέρας Αποτίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβά-
νονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή
Εξαγοράς της μεθεπομένης Ημέρας Αποτίμησης.

Προµήθεια που συνδέεται µε την απόδοση
Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων δύνανται να επιβαρυνθούν με προμήθεια
που συνδέεται με την απόδοση, ως εξής: Έως και 20% επί της απόδο-
σης άνω του μηδενός έως και 20% επί της απόδοσης άνω του μηδενός
σύμφωνα με τη μέθοδο 3. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει
χαμηλότερη αμοιβή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο
Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
των αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ασία, στο πλαίσιο των
επενδυτικών αρχών.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στην
Ασία, εκτός της Ιαπωνίας, του Χονγκ Κονγκ και της Σινγκαπούρης,
ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους
από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Τουρκία και η Ρωσία δεν θεωρούνται χώρες της Ασίας, όπως
ορίζεται στο σημείο αυτό.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέ-
ρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες
μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
30% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές εταιρειών διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο
ανωτέρω σημείο α). Επιτρέπονται επίσης επενδύσεις από το Υπο-
κεφάλαιο σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιη-
τικά, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές
εταιρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς, μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή
τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται
τα όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός

κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίν-
δυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίν-
δυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματο-
φυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς
την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο
επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονω-
μένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συν-
θηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του
Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών
παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του
κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το
υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και,
ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου
προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνητικό κίνδυνο της αγοράς
κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφά-
λαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει
σε παράγωγα.

Κατά τη χρήση παραγώγων, ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί
την προσέγγιση ελέγχου των κινδύνων.
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει
η προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο
κίνδυνος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη από-
δοσης εναρμονισμένης με την αγορά που βασίζεται στη χρηματαγορά
του Ευρώ, σε όρους Ευρώ.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με ξένα νομίσματα, αποσκοπώντας
στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη και αν το Υποκεφάλαιο
δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού εκπεφρασμένο στα συγκε-
κριμένα νομίσματα, και ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται επίσης να
αναλάβει μεμονωμένους κινδύνους που αφορούν ομόλογα.

Επενδυτικές αρχές
α) Για το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύνανται να τηρούνται

καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς. Σύμφωνα
με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), δεν είναι δυνατή η
απόκτηση μέσων χρηματαγοράς τα οποία είναι Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
49% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Έντοκους Τίτλους.

Οι εν λόγω Έντοκοι Τίτλοι περιορίζονται σε όσους έχουν αξιολογηθεί
ως συγκεκριμένου επενδυτικού βαθμού από αναγνωρισμένο οργανισμό
αξιολόγησης φερεγγυότητας, κατά τη στιγμή της απόκτησης. Κατά
το χρόνο αγοράς, τα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την έννοια
της πρότασης 2, τα οποία έχουν αξιολογηθεί, δεν πρέπει να φέρουν
διαβάθμιση χαμηλότερη του A- (Standard & Poor’s και Fitch) ή του A3
(Moody’s) ή ισοδύναμων διαβαθμίσεων από άλλους οργανισμούς αξιο-
λόγησης φερεγγυότητας. Εάν υπάρχουν δύο διαφορετικές διαβαθ-
μίσεις, η χαμηλότερη διαβάθμιση καθορίζει κατά πόσον είναι δυνατή
η αγορά ενός στοιχείου ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση τριών ή
περισσότερων διαφορετικών διαβαθμίσεων, η χαμηλότερη από τις δύο
καλύτερες διαβαθμίσεις θα είναι η βασική. Εάν ένα στοιχείο ενεργη-
τικού χάσει την κατώτατη διαβάθμιση που αναφέρεται στις προτάσεις
2 και 3, η Εταιρεία θα επιδιώξει την πώλησή του εντός 6 μηνών.

Εκτός από τις διατάξεις του σημείου δ), η υπολειπόμενη διάρκεια
κάθε μεμονωμένου στοιχείου ενεργητικού όπως ορίζεται στο παρόν
σημείο β) δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2,5 έτη.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

Οι ανωτέρω δύνανται να είναι αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και
μικτά αμοιβαία κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων
κεφαλαίων που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης) ή
αμοιβαία κεφάλαια προσανατολισμένα προς συγκεκριμένους εκδότες
ή λήξεις.

δ) Η Διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος κατ’ ανώτατο.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α) και β).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες μετά την κυκλοφορία του Υπο-
κεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια που παρατίθενται
στο σημείο β) προτάσεις 1 και 6 και στο σημείο δ).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της

διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) ενέχει σχετικά περιορισμένους κινδύνους για όσους επενδύουν
σε Ευρώ, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδύσεις σε χρηματαγορές και
κινδύνους που απορρέουν από τη μεμονωμένη ανάληψη συναλλαγμα-
τικών κινδύνων και κινδύνων σχετικών με ομόλογα.

Οι βασικοί κίνδυνοι σε σχέση με τις τοποθετήσεις σε χρηματαγορές/
αγορές ομολόγων που πρέπει να υπογραμμιστούν είναι ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, οι κίνδυνοι αναδυό-
μενων αγορών, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λόμενου και οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι δια-
σφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφα-
λίζονται με υποθήκες (MBS).

Σε ό,τι αφορά την πιθανή επένδυση σε αγορές μετοχών μέσω υποκείμε-
νων αμοιβαίων κεφαλαίων, οι πρόσθετοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν το
γενικό κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, τους κινδύνους αναδυόμενων αγορών, τον κίνδυνο φερεγγυό-
τητας, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο αθέτησης πλη-
ρωμής. Αναφορικά με αυτό τον τύπο τοποθέτησης, θα πρέπει να επιση-
μανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επη-
ρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος επηρεάζει επίσης όσους δεν
επενδύουν σε Ευρώ, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων οι οποίες
δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει σε μικρό-
τερο βαθμό όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επεν-
δύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφί-
στανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επί-
πεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρωσης,
στον κίνδυνο διακανονισμού, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο θεμα-
τοφυλακής, στους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, στους ειδικούς κινδύνους επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία
κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο μεταβολής των βασι-
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κών συνθηκών, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επεν-
δυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών
που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο
κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών και στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Αυτό ενδέχεται να συµβεί σε σχετικά µεγάλο βαθµό, µε σκοπό την
αύξηση του επιπέδου επένδυσης του Υποκεφαλαίου και µε πιθανό
αποτέλεσµα τις ουσιαστικά αυξηµένες ευκαιρίες και τους κινδύνους
(ανάλογα µε το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου). Σε απόλυτους
όρους, ωστόσο, ενδέχεται σε γενικές γραµµές να οδηγήσει µόνο
σε σχετικά ελάχιστες επιπλέον ευκαιρίες και κινδύνους.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές, οι οποίοι ανα-
μένουν αποδόσεις αγοράς με βάση τη χρηματαγορά του Ευρώ με μικρές
διακυμάνσεις των τιμών, ενώ το σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι
επενδυτές σε Ευρώ ή (σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο
βαθμό αντιστάθμισης έναντι συγκεκριμένου νομίσματος) οι επενδυτές
που ενεργούν με βάση το συγκεκριμένο νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Ευρώ πρέπει να
καλύπτει τουλάχιστον ένα μήνα για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς ειδική
αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγο-
ρίας μεριδίων. Αυτό ισχύει ομοίως για μια Κατηγορία Μεριδίων που
είναι ειδικά σταθμισμένη έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο
κατηγορίας μεριδίων, για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει σταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
έχουν επενδύσει.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
17 Απριλίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων I (EUR)
(ISIN LU0293295324)
1 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0293294277)
16 Φεβρουαρίου 2009 για τις κατηγορίες μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0293294434) και IT (EUR) (ISIN LU0293295597)

Τιµή αρχικής εγγραφής
Οι παρακάτω τιμές αρχικής εγγραφής ισχύουν για τις Κατηγορίες Μερι-
δίων που διαθέτουν το αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων N, NT, P, PT, I, IT, RCM I, RCM IT, X,
XT, W και WT: 1.000,– EUR/1.000,– USD/200.000,– JPY/1.000,– GBP/
1.000,– CHF/10.000,– NOK/10.000,– SEK/10.000,– DKK/4.000,– PLN/
30.000,– CZK/250.000,– HUF/1.000,– SGD/1.000,– HKD.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων A, AT, C, CT, S και ST: 100,– EUR/
100,– USD/20.000,– JPY/100,– GBP/100,– CHF/1.000,– NOK/1.000,– SEK/
1.000,– DKK/400,– PLN/3.000,– CZK/25.000,– HUF/100,– SGD/100,– HKD
συν Προμήθεια Πώλησης εάν ισχύει.

Λήξη συναλλαγών
2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης.

Προµήθεια που συνδέεται µε την απόδοση
Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων, με εξαίρεση τις Κατηγορίες Μεριδίων A,
AT, C και CT, δύνανται να επιβαρυνθούν με προμήθεια που συνδέεται με
την απόδοση, ως εξής: Υπεραπόδοση έως και 20% έναντι του επιτοκίου
EONIA (Euro Overnight Index Average – Επιτόκιο μίας ημέρας), σύμφω-
να με τη μέθοδο 3. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλό-
τερη αμοιβή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο
Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη από-
δοσης εναρμονισμένης με την αγορά, με βάση το επιτόκιο μίας ημέρας
LIBOR Overnight USD.

Έχοντας ως στόχο την επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων ενδέχεται επίσης να προβεί σε μεμονωμένες τοποθετήσεις
συναλλάγματος και να αναλάβει μεμονωμένους κινδύνους σε σχέση με
ομόλογα και χρηματαγορές, αντίστοιχα παράγωγα και ξένα νομίσματα,
ακόμη και αν το Υποκεφάλαιο δεν περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
εκπεφρασμένα στα αντίστοιχα αυτά νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Για το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύνανται να τηρούνται

καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς.

β) Ποσοστό έως 49% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Οι εν λόγω Έντοκοι Τίτλοι περιορίζονται σε όσους έχουν αξιολογηθεί
ως συγκεκριμένου επενδυτικού βαθμού από αναγνωρισμένο οργανισμό
αξιολόγησης φερεγγυότητας, κατά τη στιγμή της απόκτησης. Κατά
το χρόνο αγοράς, τα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την έννοια
της πρότασης 2, τα οποία έχουν αξιολογηθεί, δεν πρέπει να φέρουν
διαβάθμιση χαμηλότερη του A- (Standard & Poor’s και Fitch) ή του A3
(Moody’s) ή ισοδύναμων διαβαθμίσεων από άλλους οργανισμούς αξιο-
λόγησης φερεγγυότητας. Εάν υπάρχουν δύο διαφορετικές διαβαθ-
μίσεις, η χαμηλότερη διαβάθμιση καθορίζει κατά πόσον είναι δυνατή
η αγορά ενός στοιχείου ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση τριών ή
περισσότερων διαφορετικών διαβαθμίσεων, η χαμηλότερη από τις δύο
καλύτερες διαβαθμίσεις θα είναι η βασική. Εάν ένα στοιχείο ενεργη-
τικού χάσει την κατώτατη διαβάθμιση που αναφέρεται στις προτάσεις
2 και 3, η Εταιρεία θα επιδιώξει την πώλησή του εντός 6 μηνών.

Εκτός από τις διατάξεις του σημείου στ), η υπολειπόμενη διάρκεια
κάθε μεμονωμένου στοιχείου ενεργητικού όπως ορίζεται στο σημείο β)
δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2,5 έτη.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), δεν είναι δυ-
νατή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, όπως ορίζεται στα σημεία
α) και β), τα οποία είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

Οι ανωτέρω δύνανται να είναι αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς
και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ή αμοιβαία κεφάλαια προσανα-
τολισμένα προς συγκεκριμένους εκδότες ή λήξεις.

ε) Το τμήμα του ενεργητικού και παθητικού, κατά την έννοια του αρ. 6
της εισαγωγής, που δεν είναι εκπεφρασμένο σε Δολάρια Η.Π.Α. δύνα-
ται να υπερβαίνει το 10% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφα-
λαίου, μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση μέσω
παραγώγων για το συναλλαγματικό κίνδυνο που υπερβαίνει αυτό το
όριο. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρασμένα στο
ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη και αν
αφορούν μικρότερα ποσά.

Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα
θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία
βρίσκεται η έδρα του εκδότη.

στ) Η Διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος κατ’ ανώτατο.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο γ).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες μετά την κυκλοφορία του Υποκε-
φαλαίου και τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση
ή τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται
τα όρια που παρατίθενται στα σημεία β) πρόταση 1, ε) και στ).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) ενέχει σχετικά περιορισμένους κινδύνους για όσους επενδύουν
σε Δολάρια Η.Π.Α., οι οποίοι συνδέονται με τις επενδύσεις σε χρημα-
ταγορές και κινδύνους που απορρέουν από τη μεμονωμένη ανάληψη
συναλλαγματικών κινδύνων και κινδύνων σχετικών με ομόλογα.

Οι βασικοί κίνδυνοι σε σχέση με τις τοποθετήσεις σε χρηματαγορές/
αγορές ομολόγων που πρέπει να υπογραμμιστούν είναι ο κίνδυνος επι-
τοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αθέτησης
πληρωμής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου και οι ειδικοί κίνδυνοι που
συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητι-
κού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (MBS).

Σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος επηρεάζει επίσης όσους δεν επεν-
δύουν σε Δολάρια Η.Π.Α., όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει σε μικρό-
τερο βαθμό όσους επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο ρευστότητας, στον
κίνδυνο θεματοφυλακής, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων
σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις
υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο πλη-
θωρισμού, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίν-
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δυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και
των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από
τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον
κίνδυνο βασικών στελεχών και στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Αυτό ενδέχεται να συµβεί σε σχετικά µεγάλο βαθµό, µε σκοπό την
αύξηση του επιπέδου επένδυσης του Υποκεφαλαίου και µε πιθανό
αποτέλεσµα τις ουσιαστικά αυξηµένες ευκαιρίες και τους κινδύνους
(ανάλογα µε το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου). Σε απόλυτους
όρους, ωστόσο, ενδέχεται σε γενικές γραµµές να οδηγήσει µόνο
σε σχετικά ελάχιστες επιπλέον ευκαιρίες και κινδύνους.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές, οι οποίοι
αναμένουν αποδόσεις αγοράς με βάση τη χρηματαγορά του Δολαρίου
Η.Π.Α. με μικρές διακυμάνσεις των τιμών, ενώ το σημείο εστίασης εξα-
κολουθεί να είναι οι επενδυτές σε Δολάρια Η.Π.Α. ή (σε σχέση με τις
Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης έναντι συγκε-
κριμένου νομίσματος) οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το συγκεκρι-
μένο νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α. πρέ-
πει να καλύπτει τουλάχιστον έξι μήνες για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Αυτό ισχύει ομοίως για μια Κατηγορία Μεριδίων που
είναι ειδικά σταθμισμένη έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο
κατηγορίας μεριδίων, για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει σταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
έχουν επενδύσει.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
16 Ιουνίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (USD)
(ISIN LU0431817260)

Τιµή αρχικής εγγραφής
Οι παρακάτω τιμές αρχικής εγγραφής ισχύουν για τις Κατηγορίες Μερι-
δίων που διαθέτουν το αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων N, NT, P, PT, I, IT, RCM I, RCM IT, X,
XT, W και WT: 1.000,– EUR/1.000,– USD/200.000,– JPY/1.000,– GBP/
1.000,– CHF/10.000,– NOK/10.000,– SEK/10.000,– DKK/4.000,– PLN/
30.000,– CZK/250.000,– HUF/1.000,– SGD/1.000,– HKD.

Για τις Κατηγορίες Μεριδίων A, AT, C, CT, S και ST: 100,– EUR/
100,– USD/20.000,– JPY/100,– GBP/100,– CHF/1.000,– NOK/1.000,– SEK/
1.000,– DKK/400,– PLN/3.000,– CZK/25.000,– HUF/100,– SGD/100,– HKD
συν Προμήθεια Πώλησης εάν ισχύει.

Λήξη συναλλαγών
2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης.

Προµήθεια που συνδέεται µε την απόδοση
Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων, με εξαίρεση τις Κατηγορίες Μεριδίων A,
AT, C και CT, δύνανται να επιβαρυνθούν με προμήθεια που συνδέεται με
την απόδοση, ως εξής: Υπεραπόδοση έως και 20% έναντι του επιτοκίου
LIBOR Overnight USD (Επιτόκιο μίας ημέρας), σύμφωνα με τη μέθοδο 3.
Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιβάλλει χαμηλότερη αμοιβή κατά τη
διακριτική της ευχέρεια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισµένη προς την παροχή
δυνατότητας στους επενδυτές να συµµετέχουν στην απόδοση του
DJ EuroSTOXX 50-IndexSM, ενός δείκτη µετοχών της Ευρωζώνης,
σε όλες τις φάσεις της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους
κινδύνους συναλλάγματος σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης και εντός
του πλαισίου της επενδυτικής πολιτικής, ακόμη και αν το Υποκεφά-
λαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού εκπεφρασμένο στα
αντίστοιχα νομίσματα.

Ο δείκτης απόδοσης DJ EURO STOXX 50-IndexSM αποτελείται από
50 από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εισηγμένες εταιρείες (blue
chips) στην Ευρωζώνη. Σε αντίθεση με το δείκτη τιμών, ο δείκτης
μετοχών, όπως και ο εν λόγω υποκείμενος δείκτης απόδοσης, συνυ-
πολογίζει όλους τους τύπους καταβολής μερισμάτων από τις εταιρείες
που περιλαμβάνονται στο δείκτη.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 90% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές που έχουν την έδρα τους σε χώρα-μέλος
της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης (Ευρωζώνη) ή οι οποίες
αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους
από την Ευρωζώνη. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης τίτλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου
είδους εταιρειών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς εκπεφρασμένα σε Ευρώ ή μετοχικά αμοιβαία κεφά-
λαια προσανατολισμένα προς Μετοχές της Ευρωζώνης και/ή αμοι-
βαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που είναι εκπεφρα-
σμένα σε Ευρώ είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις
σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υπο-
κεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και ο κίνδυ-
νος συγκέντρωσης. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφα-
λαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων,
ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι
μικρότερος για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επεν-
δύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφί-
στανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επί-
πεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο ρευστότητας,
στους κινδύνους αναδυόμενων αγορών, στους χρηματοδοτικούς κινδύ-
νους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυλακής,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίν-
δυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοι-
πων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασι-
κών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα
αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επιθυμούν
να συμμετέχουν στην απόδοση του δείκτη απόδοσης DJ EuroSTOXX
50-IndexSM κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της αγοράς. Σε σχέση
με Κατηγορίες Μεριδίων που δεν υπόκεινται σε αντιστάθμιση συναλ-
λαγματικού κινδύνου, το σημείο εστίασης είναι οι επενδυτές σε Ευρώ,
ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε
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μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Οι
ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπάγονται
την αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
24 Φεβρουαρίου 2003 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0158783638) και I (EUR) (ISIN LU0158783802)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου πρωτίστως μέσω τοποθετήσεων στις αγορές μετοχών
της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις επενδυτικές αρχές. Για το σκοπό αυτό,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αποκτά Μετοχές που θεωρεί ότι, μαζί
με όλες τις Μετοχές που διατηρούνται σε στοιχεία ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου, αντιπροσωπεύουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών προσα-
νατολισμένο προς τις Αναπτυξιακές Μετοχές.

Επενδυτικές αρχές
α) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφα-

λαίου επενδύεται σε Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εται-
ρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε χώρες που συμμετέχουν
στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό του-
λάχιστον ίσο με το 20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εταιρειών, οι οποίες
έχουν την έδρα τους σε χώρες που συμμετέχουν στο ΜΣΙ ΙΙ (Μηχα-
νισμός Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ΙΙ). Στο παραπάνω όριο της
πρώτης πρότασης περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τί-
τλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό έως
10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, πιστοποιητικά συμμετοχής ή τίτλους επιλογής διαφορετικά
από εκείνα που αναφέρονται στα σημεία α) και β).

δ) Επιπλέον, είναι δυνατή η απόκτηση μετατρέψιμων ομολόγων και
ομολόγων με τίτλους επιλογής με βάση το ενεργητικό που αναφέ-
ρεται στα σημεία α), β) και γ).

ε) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή
αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

στ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. που επενδύονται όπως
ορίζεται στο σημείο ε), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του
σημείου η), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των
μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς
του Ο.Ο.Σ.Α. είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ζ) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β), γ) και στ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και στ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Ανα-
φορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος
χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι πολύ υψηλός για τους επενδυτές που
δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι μικρότερος για όσους
επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές
που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθ-
μιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον
αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση
έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο
κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενερ-
γούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους κινδύνους αναδυόμενων
αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυλακής, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια,
στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίν-
δυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού,
της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων
ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στε-
λεχών, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και, ιδιαίτε-
ρα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
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προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
2 Οκτωβρίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων W (EUR)
(ISIN LU0256884577)
4 Οκτωβρίου 2006 για τις Κατηγορίες Μεριδίων I (EUR)
(ISIN LU0256883843) και IT (EUR) (ISIN LU0256884064)
16 Οκτωβρίου 2006 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0256839944) και AT (EUR) (ISIN LU0256840447)
2 Νοεμβρίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0256840793)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Δεν επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων των Κατηγοριών Μεριδίων A
και AT από επενδυτές που είναι κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας και σκοπεύουν να διατηρήσουν τα μερίδια ως
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής τους.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου πρωτίστως μέσω τοποθετήσεων στις ευρωπαϊκές
αγορές μετοχών σύμφωνα με τις επενδυτικές αρχές. Για το σκοπό αυτό,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αποκτά Μετοχές που θεωρεί ότι, μαζί με
όλες τις Μετοχές που διατηρούνται σε στοιχεία ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου, αντιπροσωπεύουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών προσανα-
τολισμένο προς τις Αναπτυξιακές Μετοχές.

Επενδυτικές αρχές
α) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφα-

λαίου επενδύεται σε Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εται-
ρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου θ), ποσοστό έως
25% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, πιστοποιητικά συμμετοχής ή τίτλους επιλογής διαφορετικά
από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο α).

γ) Επιπλέον, είναι δυνατή η απόκτηση μετατρέψιμων ομολόγων και
ομολόγων με τίτλους επιλογής, με βάση τα στοιχεία ενεργητικού που
αναφέρονται στα σημεία α) και β).

δ) Είναι επίσης δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικών δεικτών και πιστο-
ποιητικών Μετοχών και καλαθιών Μετοχών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στα
σημεία α) και β) ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν
να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

ε) Το τμήμα του ενεργητικού όπως ορίζεται στα σημεία α) έως δ), οι
εκδότες του οποίου (για τίτλους που αντιπροσωπεύουν Μετοχές:
η εταιρεία, για πιστοποιητικά: ο υποκείμενος τίτλος) έχουν την
έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με
το σημείο θ), να υπερβαίνει το 20% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

στ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή
αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

ζ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. που επενδύονται όπως
ορίζεται στο σημείο στ), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του
σημείου θ), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των
μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς
του Ο.Ο.Σ.Α. είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

η) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

θ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β), ε) και ζ).

ι) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και ζ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-
στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυό-
τητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
μής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίν-
δυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον
προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέ-
πει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως
όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-
στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό,
οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρημα-
τοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίν-
δυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους των
επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίν-
δυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε
άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατη-
γοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι-
τικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών
για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
2 Οκτωβρίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων W (EUR)
(ISIN LU0256881987)
4 Οκτωβρίου 2006 για τις Κατηγορίες Μεριδίων I (EUR)
(ISIN LU0256880153) και IT (EUR) (ISIN LU0256881128)
16 Οκτωβρίου 2006 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0256839191) και AT (EUR) (ISIN LU0256839274)
2 Νοεμβρίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0256839860)
3 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων A (GBP)
(ISIN LU0264555375)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Δεν επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων των Κατηγοριών Μεριδίων A
και AT από επενδυτές που είναι κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας και σκοπεύουν να διατηρήσουν τα μερίδια ως
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής τους.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω της επένδυσης των στοιχείων ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου σε ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, με στόχο τις μικρότερες
εταιρείες («εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης»).

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), τουλάχιστον

τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύονται σε
Μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που έχουν την έδρα
τους σε ευρωπαϊκές Ανεπτυγμένες Χώρες ή έχουν την έδρα τους
σε χώρα στην οποία έχει την έδρα της μία εταιρεία που περιλαμ-
βάνεται στο δείκτη HSBC Smaller European Companies [incl. UK]
Total Return Index. Η Τουρκία και η Ρωσία δεν θεωρούνται, υπό
αυτή την έννοια, ευρωπαϊκές χώρες.

Για το σκοπό αυτό, εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης θεωρούνται
εκείνες οι συμμετοχικές εταιρείες, των οποίων η κεφαλαιοποίηση
αγοράς είναι το ανώτατο 1,3 φορές υψηλότερη από την κεφαλαιο-
ποίηση αγοράς του μεγαλύτερου τίτλου (σε όρους συνολικής κεφα-
λαιοποίησης αγοράς), στο πλαίσιο του δείκτη HSBC Smaller Euro-
pean Companies [incl. UK] Total Return Index. Συγκεκριμένα, εται-
ρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης ενδέχεται επίσης να είναι Μετοχές
μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων
δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης μετατρέ-
ψιμων ομολόγων και τίτλων επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εται-
ρειών, όπως ορίζεται στην πρώτη πρόταση του παρόντος σημείου,
καθώς και πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία
ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση του παρόντος
σημείου ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από
εκείνα που αναφέρονται στο σημείο α). Σε αυτό το όριο περιλαμβά-
νονται πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που
αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές
στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν στοιχεία ενεργητικού.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ζ), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Εκτός από τις διατάξεις των σημείων α), β) και δ), σύμφωνα με τις
διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), συνολικό ποσοστό έως 20%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται:

– σε μετατρέψιμα ομόλογα ή τίτλους επιλογής που περιγράφονται
στα σημεία α) και β),

– σε καταθέσεις ή μέσα χρηματαγοράς όπως ορίζεται στο σημείο δ).
Οποιαδήποτε εξασφάλιση ή περιθώριο κέρδους παρέχεται δεν περι-
λαμβάνεται σε αυτό το όριο.

στ) Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει στοιχεία ενεργη-
τικού τα οποία, κατά την εκτίμησή του, είναι Μετοχές Αξίας και/ή
Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί
στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε
σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα
επενδύσεων. Η στάθμιση ανάμεσα στις Αναπτυξιακές Μετοχές και
τις Μετοχές Αξίας ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα
με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο
δύναται να επενδύεται εξ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε από αυτούς
τους δύο τύπους τίτλων. Παρ' όλα αυτά, πρωταρχικός μακροπρό-
θεσμος στόχος είναι ο συνδυασμός Μετοχών Αξίας και Αναπτυ-
ξιακών Μετοχών.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β), δ) και ε).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α), δ) και ε).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο
κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατο-
λισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επι-
σημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επη-
ρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πλη-
ρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίν-
δυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
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φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
15 Σεπτεμβρίου 2009 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (GBP)
(ISIN LU0442335922), AT (EUR) (ISIN LU0293315296) και
IT (EUR) (ISIN LU0293315965)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Τα μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων Α και ΑT μπορούν να αποκτη-
θούν μόνον από επενδυτές οι οποίοι δεν διαμένουν ούτε είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη υπε-
ραξίας κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την
επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις
ευρωπαϊκές αγορές μετοχών.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επεν-
δύεται σε Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εταιρειών, οι οποίες
έχουν συσταθεί στην Ευρώπη (υπό αυτή την έννοια, η Τουρκία και η
Ρωσία θεωρούνται ευρωπαϊκές χώρες). Ωστόσο, το ποσοστό των
Μετοχών που διατηρούνται άμεσα, όπως ορίζεται στην πρόταση 1,
δεν δύναται να είναι μικρότερο του 51% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής διαφορετικά από εκείνα που
αναφέρονται στο σημείο α).

Οι επενδύσεις κατά την έννοια του σημείου ε), οι οποίες αφορούν
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το όριο,
όπως ορίζεται στην πρόταση 1, εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση
S&P GIFS (Standard & Poor’s Global Investment Fund Sector), έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως χώρα ή περιοχή εκτός της Ευρώπης (υπό αυτή
την έννοια, η Τουρκία και η Ρωσία θεωρούνται ευρωπαϊκές χώρες).

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το
αντίστοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P
GIFS, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την
κατηγοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

γ) Τα μετατρέψιμα ομόλογα ή τα ομόλογα που συνδέονται με τίτλους
επιλογής, καθώς και πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά
των οποίων το προφίλ κινδύνου συσχετίζεται συνήθως με τα στοιχεία
ενεργητικού που αναφέρονται στα σημεία α) πρόταση 1 ή β) πρόταση 1
ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν
αυτά τα στοιχεία ενεργητικού, μπορούν επίσης να αποκτηθούν για
λογαριασμό του Υποκεφαλαίου.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό
έως 20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται
σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν την έδρα τους σε Ανεπτυγ-
μένες Χώρες.

Οι επενδύσεις κατά την έννοια του σημείου ε) περιλαμβάνονται στο
όριο όπως ορίζεται στην πρόταση 1 εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση
S&P GIFS (Standard & Poor's Global Investment Fund Sector), πραγ-
ματοποιούνται σε χώρα που έχει κατηγοριοποιηθεί είτε ως Αναδυό-
μενη Αγορά είτε, σύμφωνα με την S&P GIFS, ως χώρα ή περιοχή
που δεν έχει ταξινομηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «υψηλού
κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος», δηλαδή δεν έχει
ταξινομηθεί ως «ανεπτυγμένη».

Εάν η ταξινόμηση S&P GIFS δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή εάν το αντί-
στοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει λάβει ταξινόμηση κατά S&P GIFS,
η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να πραγματοποιήσει αυτή την κατη-
γοριοποίηση βάσει των κριτηρίων αντικατάστασης που ορίζει.

ε) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

στ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο ε), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ),
δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργη-
τικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρη-
ματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η
διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β), δ) και στ).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και στ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις
σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε
μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Αναφορικά με τον προσα-
νατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν
επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τη χρηματα-
γορά και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίν-
δυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον
κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες
Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο του
κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το
υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροποποίησης του
Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασι-
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κών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίν-
δυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων
σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στον αυξημένο κίνδυ-
νο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια
της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθ-
μίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, εξακολουθεί
να εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα. Οι
ευκαιρίες υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων συνεπάγονται την
αποδοχή υψηλότερων διακυμάνσεων των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
7 Νοεμβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0327454749)
12 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων N (EUR)
(ISIN LU0400424155) και S (EUR) (ISIN LU0400424742)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.

Allianz RCM European Equity



113

Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση του κεφαλαίου πρωτίστως μέσω επενδύσεων σε μετοχές από
ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν ικανοποιητικές
μερισματικές αποδόσεις.

Επενδυτικές αρχές
α) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφα-

λαίου επενδύεται σε Μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εται-
ρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία και αναμένεται να σημειώσουν
ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου θ), ποσοστό έως
25% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, πιστοποιητικά συμμετοχής ή τίτλους επιλογής διαφορετικά
από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο α).

γ) Επιπλέον, είναι δυνατή η απόκτηση μετατρέψιμων ομολόγων και ομο-
λόγων με τίτλους επιλογής, με βάση τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στα σημεία α) και β).

δ) Είναι επίσης δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικών δεικτών και πιστο-
ποιητικών Μετοχών και καλαθιών Μετοχών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στα
σημεία α) και β) ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν
να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

ε) Το τμήμα του ενεργητικού όπως ορίζεται στα σημεία α) έως δ), οι
εκδότες του οποίου (για τίτλους που αντιπροσωπεύουν Μετοχές:
η εταιρεία, για πιστοποιητικά: ο υποκείμενος τίτλος) έχουν την
έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με
το σημείο θ), να υπερβαίνει το 20% της αξίας του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

στ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται
να επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. ή μετοχικά αμοιβαία κεφά-
λαια και/ή αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση από-
λυτης απόδοσης.

ζ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς του Ο.Ο.Σ.Α. που επενδύονται όπως ορί-
ζεται στο σημείο στ), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του
σημείου θ), δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 20%
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των
μέσων χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς
του Ο.Ο.Σ.Α. είναι η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

η) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

θ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β), ε) και ζ).

ι) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και ζ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε
μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστό-
τητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατο-
λισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επι-
σημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επη-
ρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίν-
δυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι πολύ υψηλός όσον αφορά στις Κατη-
γορίες Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκε-
κριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγμα-
τικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην
οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρό-
τερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους των επεν-
δύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυνο
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελι-
ξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον
κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής
και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοι-
βαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο του
κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για
το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στο ραγδαία αυξανόμενο κίν-
δυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
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αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
10 Μαρτίου 2009 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0414045822), CT (EUR) (ISIN LU0414046390) και
IT (EUR) (ISIN LU0414047281)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση κεφα-
λαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επενδύει στις παγκόσμιες
αγορές μετοχών, με εστίαση σε εταιρείες που συμμετέχουν στους κλάδους
«Παραγωγή πρώτων υλών» ή «Επεξεργασία και διανομή προϊόντων».

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 90% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών οι οποίες, κατά την εκτίμηση του
Διαχειριστή Επενδύσεων, αντλούν τουλάχιστον μέρος των άμεσων
ή έμμεσων κερδών τους από την ανάπτυξη των κλάδων «Παραγωγή
πρώτων υλών» ή «Επεξεργασία και διανομή προϊόντων», ενώ ενδε-
χομένως συμμετέχουν και σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς. Σε αυτή
την περίπτωση, ο κλάδος «Παραγωγή πρώτων υλών» αποτελείται
από τους τομείς «Βασικοί πόροι» και «Πρώτες ύλες».

Ο τομέας «Βασικές ύλες» περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και
τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την προμήθεια και
την ανάπτυξη των βασικών πόρων, όπως η γη και το νερό.

Ο τομέας «Πρώτες ύλες» περιλαμβάνει

– όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με την παραγωγή, την αποθήκευση, την παράδοση, τη μετα-
φορά και την έρευνα των αμιγώς γεωργικών πρώτων υλών, όπως
οι καλλιέργειες, τα αγροτικά ζώα, τα δασοκομικά προϊόντα και τα
προϊόντα υδατοκαλλιεργειών,

– όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με την παραγωγή, την αποθήκευση, την παράδοση, τη μετα-
φορά και την έρευνα των πρωτογενών προϊόντων και υλών, με στόχο
την παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών όπως ορίζονται στην πρώτη
περίπτωση. Στα εν λόγω προϊόντα και τις ύλες συγκαταλέγονται οι
σπόροι, τα λιπάσματα και άλλα αγροχημικά προϊόντα, καθώς και τα
αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμός και τεχνολογία.

Ο επενδυτικός κλάδος «Επεξεργασία και διανομή προϊόντων» απο-
τελείται από τους τομείς «Επεξεργασία προϊόντων» και «Διανομή».

Ο τομέας «Επεξεργασία προϊόντων» περιλαμβάνει

– όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα
ή έμμεσα με την επεξεργασία, την παραγωγή, την αποθήκευση και
την έρευνα τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένου του εμφια-
λωμένου νερού.

– όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με την επεξεργασία, την παραγωγή, την αποθήκευση και την
έρευνα άλλων προϊόντων πέραν των τροφίμων, τα οποία προέρχο-
νται από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη. Στα εν λόγω προϊόντα
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, φορείς ανανεώσιμης ενέργειας, όπως
η αιθανόλη ή το βιοντίζελ/το βιοαέριο, τα έπιπλα, το χαρτί και τα
συναφή προϊόντα, το φυσικό καουτσούκ και τα συναφή προϊόντα.

Ο τομέας «Διανομή» περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις
υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παράδοση, τη μετα-
φορά και τη διανομή των προαναφερθέντων τροφίμων, ποτών και
άλλων προϊόντων πέραν των τροφίμων.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων
επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
35% κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στο σημείο α), εταιρειών που
έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένους
κλάδους, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυ-
νος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατο-
λισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επι-
σημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επη-
ρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
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μής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και ο
κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
1 Απριλίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0342688198) και AT (USD) (ISIN LU0342689089)
24 Ιουνίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0342688941)
7 Ιουλίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0342689832) και IT (EUR) (ISIN LU0342691812)
25 Αυγούστου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (GBP)
(ISIN LU0342688354)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική έχει ως στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης
αύξησης κεφαλαίου μέσω παγκόσμιων τοποθετήσεων σε εταιρείες οι
οποίες δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στους κλάδους «Οικολογική
ενέργεια», «Έλεγχος ρύπανσης» και «Καθαρό νερό».

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών οι οποίες, κατά την εκτίμηση του Διαχει-
ριστή Επενδύσεων, θα συμμετέχουν τουλάχιστον άμεσα ή έμμεσα στην
ανάπτυξη των κλάδων «Οικολογική ενέργεια», «Έλεγχος ρύπανσης»
και «Καθαρό νερό», ενώ ενδέχεται να συμμετέχει επίσης και σε άλλους
επιχειρησιακούς τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος «Οικολογική ενέργεια» περιλαμβάνει τους
τομείς «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας» και «Ενεργειακή απόδοση».

Ο τομέας «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας» περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών και την κατασκευή, την ανέγερση, τη διανομή, την παρά-
δοση, τη μεταφορά, το σχεδιασμό, την αποθήκευση, την έρευνα και
την παραγωγή άλλων προϊόντων ή τεχνολογιών που συνδέονται
άμεσα ή έμμεσα με την παροχή ή την παραγωγή εναλλακτικών,
ειδικότερα ανανεώσιμων, μορφών ενέργειας ή την προετοιμασία,
την κατασκευή ή τη διανομή των αντίστοιχων πρωτογενών προϊό-
ντων. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης την παροχή και την
παραγωγή εναλλακτικών, ειδικότερα ανανεώσιμων, μορφών ενέρ-
γειας και την προετοιμασία, την κατασκευή ή τη διανομή των αντί-
στοιχων πρωτογενών προϊόντων.

Ο τομέας «Ενεργειακή απόδοση» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
και την παραγωγή, τη διανομή, την παράδοση, τη μεταφορά, το σχε-
διασμό, την αποθήκευση, την έρευνα και την παραγωγή άλλων προϊ-
όντων ή τεχνολογιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αποδο-
τική χρήση της ενέργειας ή την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Ο κλάδος «Έλεγχος ρύπανσης» αποτελείται από τους τομείς «Ποιό-
τητα περιβάλλοντος» και «Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση».

Ο τομέας «Ποιότητα περιβάλλοντος» περιλαμβάνει την παροχή υπη-
ρεσιών και την κατασκευή, τη διανομή, την παράδοση, τη μεταφορά,
το σχεδιασμό, την έρευνα και την παραγωγή άλλων προϊόντων ή
τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν άμεσα ή έμμεσα
στη βελτίωση ή στον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο
τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση και τον έλεγχο της
ποιότητας του περιβάλλοντος.

Ο τομέας «Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση» περιλαμβάνει την
παροχή υπηρεσιών και την κατασκευή, τη διανομή, την παράδοση,
τη μεταφορά, το σχεδιασμό, την έρευνα και την παραγωγή άλλων
προϊόντων ή τεχνολογιών άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με την
απόρριψη, την ανακύκλωση, την αποθήκευση (συμπεριλαμβανομένης
της τελικής απόρριψης), την αποφυγή και τη χρήση κάθε είδους
αποβλήτων ή προϊόντων αποβλήτων. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει
επίσης την απόρριψη, την ανακύκλωση, την αποθήκευση (συμπερι-
λαμβανομένης της τελικής απόρριψης), την αποφυγή και τη χρήση
κάθε είδους αποβλήτων ή των ίδιων των προϊόντων αποβλήτων.

Ο κλάδος «Καθαρό νερό» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και
την κατασκευή, τη διανομή, την παράδοση, τη μεταφορά, το σχε-
διασμό, την αποθήκευση, την έρευνα και την περαιτέρω παραγωγή
προϊόντων ή τεχνολογιών άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με την
παροχή πόσιμου και μη πόσιμου νερού, την επεξεργασία, την απο-
λύμανση και την αφαλάτωση του νερού, την παραγωγή νερού, την
αποθήκευση νερού, τη διανομή νερού, την πλήρωση με νερό, το
φιλτράρισμα του νερού, την απόρριψη των απόβλητων υδάτων,
τον έλεγχο του νερού, τις μελέτες για το νερό και τη βελτίωση της
ποιότητας του νερού. Ο εν λόγω κλάδος περιλαμβάνει επίσης την
παροχή πόσιμου και μη πόσιμου νερού, την επεξεργασία, την απο-
λύμανση και την αφαλάτωση του νερού, την παραγωγή νερού, την
αποθήκευση νερού, τη διανομή νερού, την πλήρωση με νερό, το
φιλτράρισμα του νερού, την απόρριψη των απόβλητων υδάτων,
τον έλεγχο του νερού, τις μελέτες για το νερό και τη βελτίωση της
ποιότητας του νερού.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων
επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό έως
10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α). Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία
ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επεν-
δυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω
στοιχεία ενεργητικού.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό 20%
κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επεν-
δύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στα σημεία α) και β), εταιρειών που
έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο δ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ζ), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

στ) Επιτρέπεται η απόκτηση των αντίστοιχων τίτλων εταιρειών οποι-
ουδήποτε μεγέθους. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εται-
ρείες συγκεκριμένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά
περίπτωση είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή
η απόκτηση μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορι-
σμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς
της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει τίτλους οι οποίοι,
κατά την εκτίμησή του, είναι Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειρι-
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στής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Ανα-
πτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), β),
γ) και ε).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και ε).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένους
κλάδους, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυ-
νος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Ανα-
φορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
μής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος
θεματοφυλακής και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον
κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες
Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών
στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοι-
βαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Μαΐου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0250028817)
4 Ιουνίου 2007 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0287146376), CT (EUR) (ISIN LU0250034039)
και IT (EUR) (ISIN LU0301501127)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου εστιάζοντας σε αγορές μετοχών των Αναδυόμενων
Αγορών με αποδόσεις ανάλογες του επιπέδου κινδύνου.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλ-
λαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε Αναδυό-
μενες Αγορές. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα από-
κτησης τίτλων επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς
και πιστοποιητικών δεικτών και πιστοποιητικών Μετοχών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού
που αναφέρονται στην πρόταση 1 ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό
έως 20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύε-
ται σε Μετοχές, τίτλους επιλογής, πιστοποιητικά δεικτών και πιστο-
ποιητικά Μετοχών διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο
σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε),
δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων
χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι
η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών,
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο
κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά
με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,

θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας,
οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίν-
δυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμέ-
νου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην
οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρό-
τερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον
κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες
Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.
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Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Τα μερίδια των Κατηγοριών Μεριδίων Α και ΑT μπορούν να αποκτη-
θούν μόνον από επενδυτές οι οποίοι δεν διαμένουν ούτε είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω επένδυσης του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
σε παγκόσμιες αγορές μετοχών. Γι’ αυτό το λόγο, επιδιώκεται πρωτίστως
η απόκτηση τίτλων οι οποίοι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Διαχειριστή
Επενδύσεων, εμφανίζουν προοπτικές αύξησης των κερδών άνω του
μέσου όρου και/ή ελκυστικές αποτιμήσεις. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων
ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους συναλλαγματικούς κινδύνους
σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας
στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη και αν το Υποκεφάλαιο
δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού εκπεφρασμένο στα συγκε-
κριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε Ανε-
πτυγμένες Χώρες. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης τίτλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου
είδους εταιρειών.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό
έως 20 % του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επεν-
δύεται σε Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που
αναφέρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε),
δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων
χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι
η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου

προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε
μικρότερο βαθμό, ο κίνδυνος αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστό-
τητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.
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Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
13 Ιουνίου 2000 για τις Κατηγορίες Μεριδίων AT (USD)
(ISIN LU0101244092) και AT (EUR) (ISIN LU0101257581)
4 Ιουνίου 2007 για τις Κατηγορίες Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0101258399) και IT (EUR) (ISIN LU0156497637)
25 Σεπτεμβρίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων WT (EUR)
(ISIN LU0318003745)
12 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων N (EUR)
(ISIN LU0400422969) και S (EUR) (ISIN LU0400423694)
6 Μαΐου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (H-EUR)
(ISIN LU0407702835)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417516225)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Tα Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην παροχή προς τους επενδυτές υπε-
ραξίας του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει
την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύ-
σεων στην αγορά μετοχών για τον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, των οποίων οι εκδότες ανήκουν
στον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής με βάση το Παγκόσμιο
Πρότυπο Κατάταξης ανά Κλάδο (Global Industry Classification
Standard – GICS®), ή σε κάποιον κλάδο που υπάγεται στο συγκε-
κριμένο κλάδο. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επι-
λογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε
πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω
εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο α)
ανωτέρω. Επιτρέπονται, επίσης, επενδύσεις από το Υποκεφάλαιο
σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εται-
ρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επεν-
δύσεις στον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής– εμπίπτουν σε αυτό
το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες
επενδύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου
είδους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε
περιορισμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν
δύνανται να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε),
δύναται να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων
χρηματαγοράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι
η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως
αναφέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκε-
κριμένους κλάδους, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτη-
σης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστό-
τητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων,
καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατο-
λισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επι-
σημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επη-
ρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,

Allianz RCM Global Hi-Tech Growth



124

όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348723411), AT (USD) (ISIN LU0348724229) και
IT (USD) (ISIN LU0348726513)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417517116)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Tα Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση
κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επενδύει σε παγκόσμιες
αγορές μετοχών, με εστίαση στις εταιρείες που, κατά την άποψη του
Διαχειριστή Επενδύσεων, αναμένεται να επωφεληθούν από την παγκό-
σμια ζήτηση για ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση ή διαχείριση στοιχείων
ενεργητικού υποδομής.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), ποσοστό τουλάχιστον ίσο

με το 90% των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών και δικαιώματα συμμετοχής που, κατά
την άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, θα πρέπει να επωφελούνται
άμεσα ή έμμεσα από την παγκόσμια ζήτηση για ανοικοδόμηση, ανα-
παλαίωση ή διαχείριση στοιχείων ενεργητικού υποδομής, συμπερι-
λαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού. Η έννοια της υποδομής
θα συμπεριλαμβάνει γενικά υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, λει-
τουργικές εγκαταστάσεις και οργανισμούς από τους οποίους εξαρ-
τώνται η δημόσια ζωή, η δημιουργία και η ανάπτυξη των κοινο-
τήτων. Επιπρόσθετα των ανωτέρω δραστηριοτήτων, οι παρούσες
επενδυτικές αρχές καλύπτουν τις εταιρείες που παρέχουν πρωτί-
στως συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον κλάδο υποδομών
και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην
κατοχή συμμετοχών ή στη χρηματοδότηση των εν λόγω εταιρειών.

Στο πλαίσιο των «Υποδομών» συμπεριλαμβάνονται οι τομείς Οργα-
νισμών Κοινής Ωφέλειας και Ενέργειας, Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και ο τομέας Κοινωνικών
Υποδομών και Υποδομών Υγείας, οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

Στα στοιχεία ενεργητικού των υποδομών Οργανισμών Κοινής Ωφε-
λείας και Ενέργειας συμπεριλαμβάνονται τα δίκτυα παραγωγής,
αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς πετρελαίου, συμπεριλαμβα-
νομένων των αγωγών (οργανισμοί κοινής ωφέλειας πετρελαίου και
φυσικού αερίου), η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και
ψύξης (οργανισμοί κοινής ωφέλειας ηλεκτρισμού), οι ανανεώσιμες
πηγές, οι λεκάνες απορροής, η διανομή νερού και επεξεργασία υγρών
αποβλήτων (οργανισμοί κοινής ωφέλειας νερού), καθώς και άλλοι
σχετικοί κλάδοι.

Στα στοιχεία ενεργητικού υποδομών μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται
τα αεροδρόμια, οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηρόδρομοι, οι σήραγγες,
οι γέφυρες, οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι και άλλα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, τα κέντρα εμπορευμάτων και διοικητικής μέριμνας, οι αγωγοί,
οι υδαταγωγοί, τα κανάλια, οι θαλάσσιοι λιμένες, καθώς και άλλοι
σχετικοί κλάδοι.

Στα στοιχεία ενεργητικού υποδομής του κλάδου Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται τα δορυφορικά
συστήματα, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα στοιχεία ενεργητικού
επίγειας μετάδοσης, η ασύρματη πιστότητα (wireless fidelity), τα
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, τα δίκτυα καλωδιακής τηλεό-
ρασης και μετάδοσης, καθώς και άλλοι σχετικοί κλάδοι.

Στα στοιχεία ενεργητικού του τομέα Κοινωνικών Υποδομών και
Υποδομών Υγείας συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές ιατρικής περί-
θαλψης όπως τα νοσοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
και τα γηροκομεία, τα κτήρια κρατικής στέγασης, τα σωφρονιστι-
κά ιδρύματα, τα συνεδριακά κέντρα, οι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές
και αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
και τα αθλητικά στάδια, καθώς και οι υποδομές προστασίας όπως

τα φράγματα, τα έργα προστασίας από κατολισθήσεις και χιονοστι-
βάδες και άλλες υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων
επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Στο εν λόγω όριο, όπως ορίζεται στην πρόταση 1, συμπεριλαμβά-
νονται και τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου που σχετίζονται
με Υποδομές, τα οποία δύνανται επίσης να αποκτηθούν. Οι επεν-
δύσεις στα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου δύνανται να
ανέρχονται έως το 30% των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
35% κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στο σημείο α), εταιρειών που
έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκρι-
μένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε
σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση
μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των
οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), Πρόταση 1, β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α) πρόταση 1 και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές/αμοιβαία κεφάλαια
κλειστού τύπου.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και τα στοιχεία ενεργητικού
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που συνδέονται με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου και, πιο συγκε-
κριμένα, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με
συγκεκριμένους κλάδους, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο ειδι-
κός κίνδυνος των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου,
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Ανα-
φορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών/τα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με αμοιβαία κεφά-
λαια κλειστού τύπου, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
μής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και ο
κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκεί-
μενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυ-
νο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η

προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση
κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο επενδύει στις παγκόσμιες
αγορές μετοχών, με εστίαση στις εταιρείες που, κατά την άποψη του
Διαχειριστή Επενδύσεων, στοχεύουν και είναι πιθανό να επωφεληθούν
από τις επενδύσεις σε διανοητικά κεφάλαια.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ζ), ποσοστό τουλάχιστον ίσο με

το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επενδύεται σε Μετοχές.
Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων επι-
λογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιητικών
δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται
στην προηγούμενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες
μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), τουλάχιστον
τα δύο τρίτα της αξίας των Μετοχών και των πιστοποιητικών τα
οποία, όπως ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 2, μπορεί να τηρεί το
Υποκεφάλαιο, δύνανται να επενδύονται (i) σε Μετοχές εταιρειών οι
οποίες, κατά την άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, στοχεύουν
και πιθανότατα θα επωφεληθούν από την επένδυση σε διανοητικά
κεφάλαια, καθώς και (ii) σε πιστοποιητικά όπως ορίζεται στη σημείο
α) πρόταση 2, αναφορικά με τις εν λόγω εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες οι οποίες θεωρείται ότι στοχεύουν
και είναι πιθανό να επωφεληθούν από τις επενδύσεις σε διανοητικά
κεφάλαια, θα προσδιορίζονται σε αναλογία τουλάχιστον 1% επί των
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τις πωλήσεις, σύμφω-
να με τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Thomson Worldscope.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό
35% κατ’ ανώτατο, του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε
Αναδυόμενες Αγορές.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο δ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ζ), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 20% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

στ) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου
μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών
εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων
δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-

σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β), γ) και ε).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α), β) πρόταση 1 και ε).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο
κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά
με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
μής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και ο
κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον
κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες
Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων,
στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίν-
δυνο βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε
υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμε-
νο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
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και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρό-
θεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου σε παγκόσμια επιλογή εταιρειών με βιώσιμες επιχειρη-
σιακές πρακτικές.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να αναλάβει μεμονωμένους
συναλλαγματικούς κινδύνους σε σχέση με νομίσματα κρατών-μελών του
Ο.Ο.Σ.Α., αποσκοπώντας στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης, ακόμη
και αν το Υποκεφάλαιο δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ενεργητικού
εκπεφρασμένο στα συγκεκριμένα νομίσματα.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύε-
ται σε Μετοχές εταιρειών με βιώσιμες επιχειρησιακές πρακτικές, οι
οποίες έχουν την έδρα τους σε Ανεπτυγμένες Χώρες. Στο όριο αυτό
περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων επιλογής προς
εγγραφή σε Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών.

Οι εταιρείες με βιώσιμες επιχειρησιακές πρακτικές, όπως ορίζονται
ανωτέρω, αποτελούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιη-
μένες εταιρείες και, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, επι-
διώκουν μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων εξετάζει τις εταιρείες αυτές με βάση τα εν λόγω κριτήρια χρη-
σιμοποιώντας είτε δικές του πηγές είτε ανεξάρτητες πηγές τρίτων.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
15% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές εταιρειών με βιώσιμες επιχειρησιακές πρακτικές όπως ορί-
ζεται στο σημείο α) δεύτερη παράγραφο, οι οποίες δεν έχουν την
έδρα τους σε Ανεπτυγμένες Χώρες. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η
δυνατότητα απόκτησης τίτλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές
τέτοιου είδους εταιρειών.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστό-
τητας. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς
την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε
μικρότερο βαθμό, ο κίνδυνος αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφα-
λαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων ενέχουν επιπλέον συναλλαγματικούς κινδύ-
νους σε σχέση με ενδεχόμενες μεμονωμένες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίν-
δυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
2 Ιανουαρίου 2003 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0158827195) και A (USD) (ISIN LU0158827948)
31 Ιουλίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0158828326)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη
υπεραξίας κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την
επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις
παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με 51% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνα-
ται να επενδύεται σε Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς
εγγραφή σε Μετοχές. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενερ-
γητικού που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση ή με τις
επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια ή αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Επιπλέον, ο στόχος
τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά πρωτί-
στως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επενδύσεων,
ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους αμοι-
βαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορισμένες
κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται να
αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Όσον αφορά τα Γενικά κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στον
Αρ. 3) της Εισαγωγής, επιτρέπεται συγκεκριμένα η απόκτηση των
αντίστοιχων τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Ανάλογα με
την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου μεγέθους
ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ φάσμα
επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών εταιρειών
πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων δραστη-
ριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο α).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρείται το όριο
που παρατίθεται στο σημείο α).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τα στοιχεία
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται σε χρηματαγορές,
τα οποία όμως διευρύνονται και αυξάνονται πρωτίστως από τα στοι-
χεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-

στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλο-
μένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγο-
ρών, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Αναφορικά
με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των χρηματα-
γορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με
την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών
στον κίνδυνο θεματοφυλακής, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και στον κίνδυνο ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρι-
σμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από
τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον
κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επεν-
δύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία
αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
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και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (USD)
(ISIN LU0348728998)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης
κεφαλαίου μέσω παγκόσμιων τοποθετήσεων σε εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται πρωτίστως στον τομέα «Νερό».

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 80% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών οι οποίες, κατά την εκτίμηση του Δια-
χειριστή Επενδύσεων, δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη του
τομέα «Νερό».

Ο κλάδος «Νερό» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και την κατα-
σκευή, τη διανομή, την παράδοση, τη μεταφορά, το σχεδιασμό, την
αποθήκευση, την έρευνα και την περαιτέρω παραγωγή προϊόντων ή
τεχνολογιών συνδεδεμένων με την παροχή πόσιμου και μη πόσιμου
νερού, την επεξεργασία, την απολύμανση και την αφαλάτωση του
νερού, την παραγωγή νερού, την αποθήκευση νερού, τη διανομή
νερού, την πλήρωση με νερό, τη μείωση της ζήτησης νερού, το
φιλτράρισμα του νερού, την απόρριψη των απόβλητων υδάτων,
τον έλεγχο του νερού, τις μελέτες για το νερό και τη βελτίωση της
ποιότητας του νερού.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων
επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιη-
τικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό έως
10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που αναφέ-
ρονται στο σημείο α). Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία
ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επεν-
δυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω
στοιχεία ενεργητικού.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), ποσοστό
20% κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στα σημεία α) και β), εταιρειών
που έχουν την έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο δ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ζ), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 10% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

στ) Επιτρέπεται η απόκτηση των αντίστοιχων τίτλων εταιρειών οποιου-
δήποτε μεγέθους. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εται-
ρείες συγκεκριμένου μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά
περίπτωση είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή

η απόκτηση μετοχών εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορι-
σμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς
της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει τίτλους οι οποίοι,
κατά την εκτίμησή του, είναι Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές Αξίας ή
Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

ζ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β), γ) και ε).

η) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και ε).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένους
κλάδους, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυ-
νος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Ανα-
φορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος
της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πλη-
ρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος
θεματοφυλακής και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
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λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Όσον αφορά επενδυτές οι οποίοι διαμένουν ή είναι μόνιμοι κάτοικοι
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η απόκτηση μερι-
δίων των κατηγοριών μεριδίων C και CT είναι δυνατή μόνο στο πλαί-
σιο στοιχείων ενεργητικού συνδεδεμένων με μονάδες ασφαλιστικών
προγραμμάτων ή επαγγελματικής διαχείρισης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο
Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση κεφα-
λαίου και εισοδήματος μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει
την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου, επενδύοντας πρωτίστως
σε αγορές μετοχών της Ευρύτερης Κίνας, στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται η Ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν,
ή στις αγορές μετοχών εταιρειών που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων τους και/ή των κερδών τους από την Ευρύτερη Κίνα στο
πλαίσιο της ευέλικτης πολιτικής κατανομής στοιχείων ενεργητικού.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε Μετοχές

εταιρειών, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
οι οποίες έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρύτερης Κίνας (και
συγκεκριμένα στην Ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και
την Ταϊβάν), ή οι οποίες αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
και/ή των κερδών τους από τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι επίσης
δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο πιστοποιητικών δεικτών
και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου συν-
δέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
προηγούμενη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες
μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), ποσοστό τουλάχιστον ίσο
με το 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται
σε Μετοχές ή τίτλους επιλογής διαφορετικά από εκείνα που ανα-
φέρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, προσανατολι-
σμένα προς μετοχές από την περιοχή της Ευρύτερης Κίνας, η οποία
περιλαμβάνει την Ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο
και την Ταϊβάν, και/ή αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν προσέγ-
γιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο β).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος
που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής,
ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτι-
κοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυ-
λακής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πλη-
ρωμής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς
την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η
υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζο-

νται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίν-
δυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος
που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιο-
χής, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών,
ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος αντισυμβαλ-
λομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ιδίως για όσους επενδύουν
σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν
ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η
Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά
στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι
συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος
αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση
το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κεφαλαιακό κίνδυνο
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευε-
λιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίν-
δυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού,
της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων
ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους
συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκε-
φάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους
ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια
και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκε-
φαλαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμέ-
νουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της
αγοράς και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις
ευκαιρίες της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που
αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος,
το σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με
βάση το εν λόγω νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα
πρέπει να υπάρχει η προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων,
παρόλο που ο κίνδυνος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
2 Οκτωβρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (USD)
(ISIN LU0396098781)
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Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

I. Επενδυτικός στόχος και επενδυτικές αρχές

1) Γενικά
Στόχος της επενδυτικής πολιτικής είναι η παροχή στους επενδυτές της
δυνατότητας μακροπρόθεσμης συμμετοχής στην απόδοση ενός σχεδόν
πλήρως εξισορροπημένου καλαθιού πέντε διαφορετικών μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων (βλ. παρακάτω) μέσω της χρήσης
παράγωγων μέσων. Ταυτόχρονα, πρόκειται να εφαρμοστεί ένα δυνα-
μικό μοντέλο αντιστάθμισης (Constant Proportion Portfolio Insurance
Model – μοντέλο CPPI) σχετικά με τα προαναφερθέντα παράγωγα μέσα.
Σκοπός του θα είναι η διασφάλιση της(των) εγγύησης(εων) [βλ. ενό-
τητα «Εγγύηση(εις) για σχετικές λεπτομέρειες»] που έχει(ουν) εκδοθεί.

Λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στη συνέχεια.

2) Συνολική δοµή παραγώγων [Συµφωνία ανταλλαγής
συνολικής απόδοσης]

Στο πλαίσιο της συνολικής δομής των παραγώγων [εξωχρηματιστη-
ριακό(ά) παράγωγο(α)], ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ανταλλάξει μια
ετήσια μεταβλητή πληρωμή από το Υποκεφάλαιο έναντι συμμετοχής
στη δυνητική απόδοση ορισμένων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων,
σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή. Η συμμετοχή αυτή ενδέχεται
να είναι αρνητική, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπρό-
σθετη πληρωμή εκ μέρους του Υποκεφαλαίου προς τον αντίστοιχο
αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τη συνολική δομή των παραγώγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική δομή των παραγώγων δύναται να απο-
τελείται ειδικότερα από διάφορα μεμονωμένα παράγωγα τα οποία διακι-
νούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, λαμβάνουν υπ' όψιν ωστόσο
τα παράγωγα που είχαν διακινηθεί προηγουμένως και ακολουθούν την
πορεία τους. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά μεμονωμένο
παράγωγο αυτού του τύπου, με ειδικό στόχο την αποφυγή της παραβία-
σης των ορίων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3 α), ή με στόχο την
επίτευξη ρευστότητας.

Ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος της συνολικής δομής παραγώγων θα
πρέπει να αναλάβει να πραγματοποιήσει πληρωμή με βάση την από-
δοση των πέντε κατηγοριών μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
ανοικτού τύπου που παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν
ένας ειδικός μηχανισμός προστασίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο CPPI,
το οποίο τελικά επηρεάζει το εύρος της αντίστοιχης συμμετοχής στην
απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων ανά-
λογα με τις συνθήκες της αντίστοιχης αγοράς.

Οι υποκείμενες κατηγορίες μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
όπως ορίστηκαν ανωτέρω είναι οι εξής:

Η στάθμιση των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων στο πλαίσιο του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων είναι 20% για το κάθε ένα μετά την έναρξη διάθεσης του εν λόγω
Υποκεφαλαίου. Ανάλογα με τη συνακόλουθη απόδοση των τιμών εξα-
γοράς των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, η
εν λόγω στάθμιση ενδέχεται να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.
Η αρχική στάθμιση κατά 20% για κάθε μερίδιο επενδυτικού αμοιβαίου
κεφαλαίου στο πλαίσιο του καλαθιού μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων
κεφαλαίων επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο του μοντέλου CPPI όταν

– εκδίδεται μία νέα εγγύηση [βλ. ενότητα «Εγγύηση(εις)» για λεπτο-
μέρειες σχετικά με την(τις) εγγύηση(εις)] ή

– τουλάχιστον ένα από τα μερίδια επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων έχει επιτύχει στάθμιση της τάξης του 23% στο καλάθι μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Λόγω του ότι το μοντέλο CPPI ακολουθεί ποσοτική προσέγγιση διαχεί-
ρισης στο πλαίσιο της συνολικής δομής των παραγώγων, το εύρος, το
οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής στην απόδοση του
ανωτέρω καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο
πλαίσιο των προαναφερθέντων παράγωγων μέσων, μεταβάλλεται δυνα-
μικά ή μειώνεται, ειδικότερα, ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε
αγοράς και την τρέχουσα απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στην απόδοση
του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι συνή-
θως μικρότερη σε σχέση με την απόδοση μιας υποθετικής πλήρους
εναλλακτικής επένδυσης στα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια του παρό-
ντος καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, εάν είχε
διανεμηθεί σε αντίστοιχο βαθμό.

Εάν οι τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων αυξηθούν συγκριτικά με τις αξίες τους κατά την ημε-
ρομηνία έκδοσης της(των) εκκρεμούς(ών) εγγύησης(εων) [βλ. ενότητα
«Εγγύηση(εις)» για λεπτομέρειες σχετικά με την(τις) εγγύηση(σεις)], στο
πλαίσιο του μοντέλου CPPI, κανονικά αυξάνεται και η συμμετοχή στην
απόδοση του καλαθιού των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων. Όσο περισσότερο οι τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μερι-
δίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων πλησιάζουν ή υποχωρούν κάτω
από τις τιμές εξαγοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης της(των) εκκρε-
μούς(ών) εγγύησης(εων), τόσο περισσότερο μειώνεται υπό κανονικές
συνθήκες η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυ-
τικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Για τις τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων οι οποίες εξελίσσονται διαφορετικά, όπως ορίζεται
ανωτέρω, η μεταβολή στη συμμετοχή συνήθως εξαρτάται από τη συνο-
λική μελέτη των μεμονωμένων αποδόσεων των τιμών εξαγοράς και από
την τρέχουσα στάθμιση των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι μεταβολές των δαπανών του παρόντος Υποκεφαλαίου οδηγούν επί-
σης υπό κανονικές συνθήκες σε μεταβολή της συμμετοχής στην απόδοση
του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων: οι υψηλότερες
δαπάνες συνήθως οδηγούν σε μειωμένη συμμετοχή στην απόδοση του
καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και οι χαμηλότερες
δαπάνες σε αυξημένη συμμετοχή.

Επίσης, τυχόν μεταβολή των επιτοκίων συνήθως επηρεάζει τη συμμετοχή
στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων, όπου η μορφή των επιπτώσεων εξαρτάται από το κλίμα που

137

Allianz RCM Growing Markets Protect

Ονοµασία ISIN

Allianz RCM BRIC Stars A (EUR) LU0224575943
Allianz Global Investors V –
Allianz RCM Eastern Europe A (EUR) IE0002715161
Allianz RCM Energy A (EUR) DE0008481854
Allianz RCM Rohstoffonds A (EUR) DE0008475096
Allianz Global Investors VII –
Allianz Emerging Markets Bond Fund A (EUR) IE0032828273



επικρατεί στην αγορά και από την επικρατούσα σύνθεση των στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου την εν λόγω περίοδο.

Κατά την επίτευξη υψηλότερου ορίου απόδοσης [για λεπτομέρειες σχε-
τικά με το όριο απόδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγύηση(εις)»],
η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων συνήθως μειώνεται, ενώ, με την έκδοση εγγύησης με
χαμηλότερο επίπεδο εγγύησης συγκριτικά με την τελευταία εκδοθείσα
εγγύηση, κανονικά αυξάνεται. Κατά τη λήξη μιας προγενέστερα εκδο-
θείσας εγγύησης όταν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις, υπάρχουν περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού
μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να αυξηθεί.

Καθώς οι προαναφερθείσες συνθήκες ενδέχεται να προκύψουν ανεξάρ-
τητα η μία από την άλλη, ο τρόπος εξέλιξης της συμμετοχής στην
απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
εξαρτάται σε τελική ανάλυση από μία συνολική θεώρηση.

Ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος σε συνολική δομή παραγώγων δια-
τηρεί συνήθως τη δυνατότητα διακοπής της συνολικής δομής παρα-
γώγων χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μεταβολής
των εξωτερικών συνθηκών και ιδίως σε περίπτωση μεταβολής της
νομικής ή φορολογικής κατάστασης του αντίστοιχου αντισυμβαλλο-
μένου στη συνολική δομή παραγώγων. Εάν, ως εκ τούτου, πραγματο-
ποιηθεί ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου, υπό κανονικές συνθήκες, ο
Διαχειριστής Επενδύσεων δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επιδιώκει
τον επενδυτικό στόχο του Υποκεφαλαίου στο διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ της διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων και της ρευστο-
ποίησης του Υποκεφαλαίου, και το Υποκεφάλαιο θα ετοιμαστεί για
ρευστοποίηση. Εάν το Υποκεφάλαιο δεν πρόκειται να ρευστοποιηθεί
εξαιτίας της διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων χωρίς έγκαιρη
ειδοποίηση, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος στην εν λόγω συνολική δομή
παραγώγων πρόκειται να αντικατασταθεί από καινούργιο αντισυμβαλ-
λόμενο, τότε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ενδέχεται οι
επενδυτές να μην συμμετέχουν με τον τρόπο που καθορίστηκε.

3) Αντικατάσταση µεριδίων επενδυτικών αµοιβαίων
κεφαλαίων που ανήκουν στο καλάθι µεριδίων
επενδυτικών αµοιβαίων κεφαλαίων

Ο αντισυμβαλλόμενος στη συνολική δομή παραγώγων, στην περίπτω-
ση των ακόλουθων γεγονότων που σχετίζονται με τα επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια (ή μερίδια αυτών), δύναται να ανταλλάξει μερίδια επεν-
δυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που διατηρούνται στη συνολική δομή
παραγώγων με μερίδια άλλων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων:

– εξαφάνιση ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα
συγχώνευσης ή εκκαθάρισης

– ακύρωση της έγκρισης ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ή
του Διαχειριστή Επενδύσεων από ρυθμιστική αρχή

– διαχωρισμός μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων σε διάφορες κατηγορίες μεριδίων ή δημιουργία νέας
κατηγορίας μεριδίων

– εξαφάνιση μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων ως αποτέλεσμα συγχώνευσης ή εκκαθάρισης

– μόνιμη διακοπή της έκδοσης και/ή εξαγοράς μεριδίων των κατηγο-
ριών μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων

– μεταβολή των προϋποθέσεων φορολόγησης του αντίστοιχου αντι-
συμβαλλομένου της συνολικής δομής παραγώγων/συμφωνιών ανταλ-
λαγής, εφόσον θεωρείται ότι ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος διατη-
ρεί τα μερίδια επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και τα φυλάσσει
με ασφάλεια σε λογαριασμό θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

– σημαντική μεταβολή της επενδυτικής πολιτικής ενός επενδυτικού
αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων

– μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού όλων των κατηγοριών μερι-
δίων στο σύνολο του επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου κάτω των
200 εκατομμυρίων Ευρώ

– αύξηση της μέσης αμοιβής διαχείρισης για τις πέντε κατηγορίες
μεριδίων που περιέχονται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων κατά ποσοστό άνω του 2,50% ετησίως

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις οκτώ πρώτες περιπτώσεις, το εν
λόγω μερίδιο επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντικαθίσταται από
μερίδιο άλλου επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου, του οποίου η διαχείριση
πραγματοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από άλλη συνδεδεμένη
επενδυτική εταιρεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στις εν λόγω περι-
πτώσεις, το νέο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να είναι αμοιβαίο
κεφάλαιο ιδιωτών (retail fund), το οποίο να μπορεί να κατανεμηθεί στο
ίδιο επενδυτικό τμήμα με την κατηγορία μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που αντικαθίσταται.

Στην ένατη περίπτωση, τα μερίδια θα αντικαθίστανται από μερίδια όσων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων χρειαστούν σε άλλα επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από την
Εταιρεία Διαχείρισης ή από άλλη συνδεδεμένη επενδυτική εταιρεία του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, ώστε η μέση αμοιβή διαχείρισης κατά
την εκ νέου σύσταση των πέντε μεριδίων του επενδυτικού αμοιβαίου
κεφαλαίου να μην υπερβαίνει το 2,50%. Και σε αυτή την περίπτωση,
το νέο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να είναι αμοιβαίο κεφά-
λαιο ιδιωτών, το οποίο να μπορεί να κατανεμηθεί στο ίδιο επενδυτικό
τμήμα με την κατηγορία μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
που αντικαθίσταται.

Εφόσον ούτε η Εταιρεία Διαχείρισης ούτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία
επενδύσεων του εσωτερικού ή του εσωτερικού δεν διαχειρίζεται κάποιο
κατάλληλο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο αντικατάστασης,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν μερίδια εκτός του Ομίλου ως υποκείμενοι
τίτλοι για τη συνολική δομή παραγώγων.

Η αντικατάσταση που πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση έχει μελλο-
ντική ισχύ. Η ποσοστιαία αναλογία των μεριδίων του επενδυτικού αμοι-
βαίου κεφαλαίου στο καλάθι μεριδίων του επενδυτικού αμοιβαίου κεφα-
λαίου που πρόκειται να αντικατασταθεί, θα αντικαθίσταται από την αντί-
στοιχη αναλογία των νέων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

4) Επενδυτικές αρχές
α) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η από-
κτηση πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους
Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), δεν είναι
δυνατή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού τα οποία είναι Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης. Εάν ένας Έντοκος Τίτλος λάβει αξιολόγηση
Επένδυσης Υψηλής Απόδοσης μετά την απόκτησή του, ο Διαχειρι-
στής Επενδύσεων θα επιδιώξει την πώληση του εν λόγω στοιχείου
ενεργητικού σε διάστημα ενός έτους. Το τμήμα του ενεργητικού
αναφορικά με την πρόταση 2 δεν δύναται να υπερβαίνει το 10%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα συγκεκριμένα με το σημείο η), δεν είναι δυνατή η απόκτη-
ση Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε
Αναδυόμενες Αγορές.

δ) ∆ύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα
χρηµαταγοράς.
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ε) Επιπλέον, είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικών, τεχνικών
και μέσων

– επί ευρωπαϊκών δεικτών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων όσων
συνδέονται με μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες

– επί μεριδίων σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, και
– επί καλαθιών μετοχών, των οποίων οι υποκείμενοι τίτλοι αποτε-

λούνται από μερίδια σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη

για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου.

στ) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύναται επίσης να επενδύεται
σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, χωρίς περιορισμό σύμφωνα με την έννοια του
Παραρτήματος 1 Αρ. 3 ζ) πρόταση 2.

ζ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως 18 μήνες.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και γ).

II. Εγγύηση(σεις)

Η Εταιρεία Διαχείρισης εγγυάται σε όλους τους κατόχους μεριδίων της
Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) του Allianz RCM Growing Markets
Protect ότι η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT
(EUR) του παρόντος Υποκεφαλαίου κατά τις Ημερομηνίες Εγγύησης
που ορίζονται παρακάτω θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο αντίστοιχο
επίπεδο εγγύησης (δηλαδή πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρα-
κράτησης πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από
την αφαίρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισο-
δήματος από τόκους/φόρου παρακράτησης).

Εάν το επίπεδο εγγύησης δεν επιτευχθεί κατά την αντίστοιχη Ημερο-
μηνία Εγγύησης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καλύψει τη διαφορά μέχρι
την εν λόγω ημερομηνία, διοχετεύοντας δικούς της πόρους στα στοιχεία
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) στην
αρχή μιας περιόδου εγγύησης/το όριο απόδοσης όπως διαμορφώνεται
παρακάτω θα ονομάζεται στο εξής «τιμή βάσης» και η εγγυημένη Τιμή
Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) στο τέλος
της περιόδου εγγύησης θα ονομάζεται «επίπεδο εγγύησης». Το επίπεδο
εγγύησης αντιστοιχεί πάντα στο 90% της τιμής βάσης.

Η πρώτη περίοδος εγγύησης ξεκινά με την έναρξη διάθεσης της Κατη-
γορίας Μεριδίων AT (EUR) του Υποκεφαλαίου με τιμή βάσης τα 100
Ευρώ και λήγει μαζί με την Ημερομηνία Εγγύησης, στις 30 Μαΐου 2008.
Παρέχεται εγγύηση ότι η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας
Μεριδίων AT (EUR) κατά την 30ή Μαΐου 2008 δεν θα είναι μικρότερη
των 90 Ευρώ. Κατά την περίοδο αυτή είναι πιθανό να εκδοθούν επι-
πλέον εγγυήσεις. Θα εκδοθεί επιπλέον εγγύηση, εάν η Κατηγορία Μερι-
δίων AT (EUR) του Υποκεφαλαίου επιτύχει απόδοση 5% συγκριτικά με
την προηγούμενη τιμή βάσης. Καθώς η πρώτη τιμή βάσης ορίστηκε
στα 100 Ευρώ, η επόμενη εγγύηση θα εκδοθεί όταν η Τιμή Εξαγοράς
ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) αγγίξει τα 105 Ευρώ
τουλάχιστον. Μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο απόδοσης (δέσμευση),
θα εκδοθεί επιπλέον εγγύηση, βάσει της οποίας η υπάρχουσα εγγύηση
παραμένει σε ισχύ μέχρι την αντίστοιχη Ημερομηνία Εγγύησης. Η
περίοδος εγγύησης που απορρέει από αυτή ξεκινά την Ημέρα Αποτί-
μησης μετά την επίτευξη του ορίου απόδοσης και λήγει δώδεκα μήνες
μετά το τέλος του μήνα, εντός του οποίου έχει επιτευχθεί το όριο από-
δοσης (εάν η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί Ημέρα Αποτίμησης, θα
ισχύει η πλησιέστερη επόμενη Ημέρα Αποτίμησης). Το επίπεδο εγγύη-
σης κάθε διαδοχικής εγγύησης που εκδίδεται ανέρχεται στο 90% της
τιμής βάσης (ισοσταθμίζοντας το όριο απόδοσης) της αντίστοιχης
περιόδου εγγύησης.

Κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένα νέο όριο απόδοσης, είναι δυνατόν να
υπάρχουν αρκετά επίπεδα εγγυήσεων με διαφορετικές Ημερομηνίες
Εγγύησης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι Μεριδιούχοι της
Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR).

Εάν όλες οι εκδοθείσες εγγυήσεις έχουν φτάσει στη λήξη της προθεσμίας
τους κατά την αντίστοιχη ημερομηνία και δεν υπάρχουν πλέον άλλες σε
ισχύ, η εγγύηση που λήγει τελευταία θα αντικατασταθεί με μία νέα. Η
τιμή βάσης για τη νέα εγγύηση που εκδίδεται είναι η Τιμή Εξαγοράς
ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR), η οποία καθορί-
ζεται την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης της περιόδου εγγύησης που
εξέπνευσε, ώστε το νέο επίπεδο εγγύησης να αντιστοιχεί στο 90% της
εν λόγω Τιμής Εξαγοράς. Η Ημερομηνία Εγγύησης είναι ένα έτος μετά
την Ημερομηνία Εγγύησης της εγγύησης που έληξε.

∆εν αποτελεί στόχο της επενδυτικής πολιτικής η διατήρηση του
εγγυηµένου επιπέδου τιµών καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων
εγγύησης ή µε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων του Υποκεφαλαίου.
Οι επενδυτές πρέπει εποµένως να γνωρίζουν ότι η εγγυηµένη
τιµή ισχύει µόνο για τις αντίστοιχα προσδιορισµένες Ηµεροµη-
νίες Εγγύησης και µόνο για Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων
AT (EUR). Είναι ευνόητο ότι ενδέχεται να προκύψουν σηµαντικές
µειώσεις της αξίας κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο των
περιόδων µέχρι την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εγγύησης.

Η εναρμόνιση του μοντέλου που εφαρμόζεται στην εγγύηση της τιμής
με τις μεταβολές των κεφαλαιακών αγορών στοχεύει στην παροχή
προστασίας έναντι των κινδύνων με την πλέον οικονομικά αποδοτι-
κότερη μέθοδο.

Τα έσοδα του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε τυχόν φόρους
παρακράτησης ή φόρους στην πηγή, στις χώρες όπου επενδύεται το
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου. Εάν σημειωθεί μείωση στο εισόδημα
που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR) μετά την εφαρ-
μογή των εν λόγω φόρων ή αλλαγών, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς ανά
Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) κατά την Ημερομηνία
Εγγύησης θα μειωθεί με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντίστοιχα
η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων
AT (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ως απο-
τέλεσμα του χαμηλότερου κεφαλαιακού εισοδήματος.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται να υπόκεινται σε
φόρους κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρησή τους σε χώρες
στις οποίες βρίσκονται σε θεματοφυλακή ή στις οποίες διακινούνται ή
από τις οποίες προέρχονται. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται επίσης σε φορολόγηση
και, πιο συγκεκριμένα, υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο εισφοράς
(Taxe d’Abonnement). Εάν, κατά την εφαρμογή των εν λόγω φόρων
ή μεταβολών, τα στοιχεία ενεργητικού του(των) Υποκεφαλαίου(ων) ή
το ίδιο το Υποκεφάλαιο χάσει την αξία του ή παρακρατηθούν φόροι
κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρηση στοιχείων ενεργη-
τικού, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς κατά την Ημερομηνία Εγγύησης θα
μειωθεί κατά ποσό ίσο με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντίστοιχα
η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων
AT (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι Ημερομηνίες Εγγύησης, τα όρια αποδόσεων και τα υφιστάμενα επί-
πεδα εγγυήσεων δημοσιεύονται στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του
Υποκεφαλαίου και σχετικές με τα ανωτέρω πληροφορίες διατίθενται
ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Εάν η Εταιρεία, το Υποκεφάλαιο ή η Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
εκκαθαριστούν σε μία ή περισσότερες διαδοχικές περιόδους εγγύησης
ή συγχωνευτούν με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, Υποκεφάλαιο ή άλλη
Κατηγορία Μεριδίων, η(οι) Ημερομηνία(ες) Εγγύησης των εν λόγω
περιόδων εγγύησης που εξακολουθούν να υφίστανται μεταβάλλονται
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αυτόματα στην ημερομηνία της εκκαθάρισης/συγχώνευσης. Εν όψει της
εκκρεμούς εκκαθάρισης της Εταιρείας, του Υποκεφαλαίου ή της Κατη-
γορίας Μεριδίων AT (EUR) ή της εκκρεμούς συγχώνευσης της Εται-
ρείας, του Υποκεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) με
άλλη εταιρεία, Υποκεφάλαιο ή Κατηγορία Μεριδίων, η Εταιρεία Διαχεί-
ρισης δύναται επιπρόσθετα να ορίσει περιόδους εγγυήσεων εξαρχής,
με διάρκεια περιόδου μικρότερη των δώδεκα μηνών.

(Μη δεσµευτικό) παράδειγµα επιπρόσθετης εγγύησης που θα
µπορούσε να έχει εκδοθεί και εγγύησης που θα µπορούσε να
έχει εκδοθεί µετά τη λήξη της προηγούµενης εγγύησης χωρίς,
εν τω µεταξύ, να έχει επιτευχθεί νέο όριο απόδοσης:

Με προηγούμενη τιμή βάσης τα 100 Ευρώ, η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερί-
διο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) υπερβαίνει για πρώτη φορά
τη (νέα) τιμή βάσης (όριο απόδοσης) που αντιστοιχεί στα 105 Ευρώ,
όταν άγγιξε την τιμή των 105,60 Ευρώ στις 17 Οκτωβρίου 2007.

Το επίπεδο εγγύησης (δεύτερη εγγύηση) για την πρόσθετη εγγύηση
που έχει εκδοθεί τώρα βρίσκεται στα 94,50 Ευρώ (90% x 105 Ευρώ).

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η δεύτερη εγγύηση λήγει στις 31 Οκτωβρίου
2008, χωρίς να έχει εκδοθεί περαιτέρω εγγύηση κατά τη δεύτερη περίοδο
εγγύησης. Αντίστοιχα, το επίπεδο εγγύησης για την τρίτη εγγύηση
ορίζεται στο 90% της Τιμής Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας
Μεριδίων AT (EUR) στις 31 Οκτωβρίου 2008 (94,50 Ευρώ), δηλαδή
85,05 Ευρώ. Η Ημερομηνία Εγγύησης για την τρίτη εγγύηση είναι η
30ή Οκτωβρίου 2009.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοι-
βαίων κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται
με το τμήμα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύεται σε
αγορές ομολόγων και χρηματαγορές, τα οποία όμως ενισχύονται από
τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές. Οι κίνδυνοι που
παρατίθενται σε αυτή την ενότητα προκύπτουν πρωτίστως από τη
συνολική δομή παραγώγων, στην οποία ανήκουν τα υποκείμενα αμοι-
βαία κεφάλαια.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος
χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος φερεγγυό-
τητας, ο κίνδυνος που συνδέεται σε συγκεκριμένους κλάδους, ο κίνδυ-
νος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφο-
ρικά με αυτό τον τύπο τοποθέτησης του Υποκεφαλαίου, θα πρέπει να
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν
επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό
του Υποκεφαλαίου.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των χρηματαγορών και
των αγορών ομολόγων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται
με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους
οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι
οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (MBS) και, σε μικρότερο βαθμό,
οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρημα-
τοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίν-
δυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
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νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους που αφο-
ρούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, στους ειδικούς κινδύνους των
επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίν-
δυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών
Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίν-
δυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και
των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο του κόστους
συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκε-
φάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στον αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Τα Μερίδια του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε αυξη-
µένη αστάθεια.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρη-
σιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου
προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει, σε χαµηλό έως µέτριο
βαθµό, µεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο της αγοράς σε σχέση µε
αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές οι οποίοι, ενώ
αποδέχονται τους υψηλούς κινδύνους διακυμάνσεων των τιμών, επι-
θυμούν να συμμετέχουν στην απόδοση ενός καλαθιού μεριδίων επενδυ-
τικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας δομής παραγώγων, λαμ-
βάνουν όμως επίσης υπ’ όψιν την προκαθορισμένη ελάχιστη Τιμή Εξα-
γοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) κατά τις καθο-
ρισμένες ημερομηνίες εγγύησης. Επομένως, σε σχέση με Κατηγορίες
Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος, το σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που
ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
22 Μαΐου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0293293113)

Λήξη συναλλαγών
2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης δύο ημέρες πριν από την Ημέρα Απο-
τίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται
έως τις 2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής

Ευρώπης διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της δεύ-
τερης ημέρας μετά την Ημέρα Αποτίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και
εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην
Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της επομένης μετά τη δεύτερη μέρα που
ακολουθεί την Ημέρα Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων που συνδέονται με
τις αγορές μετοχών του Χονγκ Κονγκ.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στο Χονγκ
Κονγκ ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών
τους από το Χονγκ Κονγκ. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τί-
τλους επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών
και σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω
εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών εκτός
από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί με
τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι
επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την
έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου
είδους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε
περιορισμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν
δύνανται να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υπο-
κεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός

κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος χώρας και περιοχής.
Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά
μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση
των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν
παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους αναδυό-
μενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς
κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυ-
λακής, στον κίνδυνο συγκέντρωσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της
επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλ-
λαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/
αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς
κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαί-
τερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
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αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348735423) και IT (USD) (ISIN LU0348738526)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417516738)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Tα Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.

Allianz RCM Hong Kong



144

Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στην Ινδική Χερσό-
νησο, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, του Πακιστάν, της Σρι Λάνκα
και του Μπανγκλαντές.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Ινδική
Χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, του Πακιστάν, της
Σρι Λάνκα και του Μπανγκλαντές. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου
σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους
εταιρειών και σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των
εν λόγω εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό
το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
30% κατ’ ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί στο Πακιστάν,
τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές. Οι επενδύσεις του Υποκεφα-
λαίου σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους
εταιρειών και σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των
εν λόγω εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό
το όριο.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
έως 20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται
σε Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετο-
χές, εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανω-
τέρω σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις
σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εται-
ρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύ-
σεις κατά την έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο δ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β), γ) και ε).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α), β) και ε).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής
των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.
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Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
17 Δεκεμβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων IT (USD)
(ISIN LU0348743443)
30 Δεκεμβρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων I (USD)
(ISIN LU0348742635)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ινδίας πραγμα-
τοποιούν συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Ινδονησίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στην
Ινδονησία. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής
προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστο-
ποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών,
είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις
σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εται-
ρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύ-
σεις κατά την έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαί-
ου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
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µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348744763)
24 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0348744680)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ινδονησίας
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Λήξη συναλλαγών
10.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης και 11.00 π.μ. θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης, αντίστοιχα, οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

I. Επενδυτικός στόχος και επενδυτικές αρχές

1) Γενικά
Στόχος της επενδυτικής πολιτικής είναι η παροχή στους επενδυτές της
δυνατότητας μακροπρόθεσμης συμμετοχής στην απόδοση ενός καλαθιού
μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, για το οποίο θα πραγμα-
τοποιείται ανακατανομή τακτικά, μέσω της χρήσης παράγωγων μέσων.
Ταυτόχρονα, πρόκειται να εφαρμοστεί ένα δυναμικό μοντέλο αντιστάθ-
μισης σχετικά με τα προαναφερθέντα παράγωγα μέσα. Σκοπός του θα
είναι η διασφάλιση της εγγύησης(των εγγυήσεων) για την Κατηγορία
Μεριδίων A (EUR) [βλ. ενότητα «Εγγύηση(εις) για σχετικές λεπτομέ-
ρειες»] που έχει(ουν) εκδοθεί.

Λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στη συνέχεια.

2) Συνολική δοµή παραγώγων [Συµφωνία ανταλλαγής
συνολικής απόδοσης]

Στο πλαίσιο της συνολικής δομής των παραγώγων [εξωχρηματιστη-
ριακό(ά) παράγωγο(α)], ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα ανταλλάξει μια
ετήσια μεταβλητή πληρωμή από το Υποκεφάλαιο έναντι συμμετοχής
στη δυνητική απόδοση ορισμένων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων,
σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή. Η συμμετοχή αυτή ενδέχεται
να είναι αρνητική, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπρό-
σθετη πληρωμή εκ μέρους του Υποκεφαλαίου προς τον αντίστοιχο
αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τη συνολική δομή των παραγώγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική δομή των παραγώγων δύναται να απο-
τελείται ειδικότερα από διάφορα μεμονωμένα παράγωγα τα οποία διακι-
νούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, λαμβάνουν υπ' όψιν ωστόσο
τα παράγωγα που είχαν διακινηθεί προηγουμένως και ακολουθούν την
πορεία τους. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά μεμονωμένο
παράγωγο αυτού του τύπου, με ειδικό στόχο την αποφυγή της παραβία-
σης των ορίων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3 α), ή με στόχο την
επίτευξη ρευστότητας.

Το αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο μέλος σε σχέση με τη συνολική δομή
των παραγώγων θα πρέπει να αναλάβει να πραγματοποιήσει την πλη-
ρωμή βάσει της απόδοσης ενός καλαθιού κατηγοριών μεριδίων περίπου
πέντε έως δέκα επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων ανοικτού τύπου,
ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν ένας ειδικός μηχανισμός προστασίας χρησι-
μοποιώντας ένα δυναμικό μοντέλο αντιστάθμισης, το οποίο τελικά
επηρεάζει το εύρος της αντίστοιχης συμμετοχής στην απόδοση του
καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων ανάλογα με τις
συνθήκες της αντίστοιχης αγοράς.

Η στάθμιση των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων εντός του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων,
καθώς και τα συστατικά μέρη αυτού, επαναξιολογείται και –κατά περί-
πτωση– επαναπροσδιορίζεται στην αρχή κάθε νέας περιόδου εγγύησης
(όπως περιγράφεται παρακάτω). Επιπλέον, η στάθμιση των επενδυ-
τικών αμοιβαίων κεφαλαίων εντός του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να επαναπροσδιορίζεται –χωρίς να μετα-
βληθούν τα συστατικά μέρη και η κατανομή του καλαθιού μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων– στο πλαίσιο του δυναμικού μοντέ-
λου αντιστάθμισης όταν

– εκδίδεται μία νέα εγγύηση [βλ. ενότητα «Εγγύηση(εις)» για λεπτο-
μέρειες σχετικά με την(τις) εγγύηση(εις)] ή

– τουλάχιστον ένα από τα μερίδια επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων έχει μεταβάλει τη στάθμισή του σε ποσοστό μεγαλύτερο του
3%, σε σχέση με τη στάθμισή του στην αρχή της αντίστοιχης πε-
ριόδου εγγύησης.

Η μέγιστη στάθμιση ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου στο συνο-
λικό καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την έναρξη
διάθεσης του εν λόγω Υποκεφαλαίου, καθώς και στην αρχή μιας νέας
περιόδου εγγύησης και μετά τυχόν επαναπροσδιορισμό λόγω μεταβολής
της στάθμισης του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαί-
ων, θα ανέρχεται στο 20%. Ανάλογα με τη συνακόλουθη απόδοση των
τιμών εξαγοράς των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων, η εν λόγω στάθμιση ενδέχεται να μεταβληθεί με την πάροδο
του χρόνου.

Λόγω του ότι το δυναμικό μοντέλο στάθμισης ακολουθεί ποσοτική
προσέγγιση διαχείρισης στο πλαίσιο της συνολικής δομής των ομο-
λόγων, το εύρος, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής
στην απόδοση του ανωτέρω καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων παράγωγων μέσων,
μεταβάλλεται δυναμικά ή ειδικότερα μειώνεται, ανάλογα με τις συνθή-
κες της κάθε αγοράς και την τρέχουσα απόδοση του καλαθιού μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στην
απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
είναι συνήθως μικρότερη σε σχέση με την απόδοση μιας υποθετικής
πλήρους εναλλακτικής επένδυσης στα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια
του παρόντος καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων,
εάν είχε διανεμηθεί σε αντίστοιχο βαθμό.

Εάν οι τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων αυξηθούν συγκριτικά με τις αξίες τους κατά την ημε-
ρομηνία έκδοσης της(των) εκκρεμούς(ών) εγγύησης(εων) [βλ. ενότητα
«Εγγύηση(εις)» για λεπτομέρειες σχετικά με την(τις) εγγύηση(σεις)], στο
πλαίσιο του μοντέλου CPPI, κανονικά αυξάνεται και η συμμετοχή στην
απόδοση του καλαθιού των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων. Όσο περισσότερο οι τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μερι-
δίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων πλησιάζουν ή υποχωρούν κάτω
από τις τιμές εξαγοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης της(των) εκκρε-
μούς(ών) εγγύησης(εων), τόσο περισσότερο μειώνεται υπό κανονικές
συνθήκες η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυ-
τικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Για τις τρέχουσες τιμές εξαγοράς των μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που διατηρούνται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων οι οποίες εξελίσσονται διαφορετικά, όπως ορίζεται
ανωτέρω, η μεταβολή στη συμμετοχή συνήθως εξαρτάται από τη συνο-
λική μελέτη των μεμονωμένων αποδόσεων των τιμών εξαγοράς και από
την τρέχουσα στάθμιση των μεμονωμένων μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι μεταβολές των δαπανών του παρόντος Υποκεφαλαίου οδηγούν επί-
σης υπό κανονικές συνθήκες σε μεταβολή της συμμετοχής στην απόδοση
του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων: οι υψηλότερες
δαπάνες συνήθως οδηγούν σε μειωμένη συμμετοχή στην απόδοση του
καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και οι χαμηλότερες
δαπάνες σε αυξημένη συμμετοχή.

Επίσης, τυχόν μεταβολή των επιτοκίων συνήθως επηρεάζει τη συμμετοχή
στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων, όπου η μορφή των επιπτώσεων εξαρτάται από το κλίμα που
επικρατεί στην αγορά και από την επικρατούσα σύνθεση των στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου την εν λόγω περίοδο.

Κατά την επίτευξη υψηλότερου ορίου απόδοσης [για λεπτομέρειες σχε-
τικά με το όριο απόδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγύηση(εις)»],
η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοι-
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βαίων κεφαλαίων συνήθως μειώνεται, ενώ, με την έκδοση εγγύησης με
χαμηλότερο επίπεδο εγγύησης συγκριτικά με την τελευταία εκδοθείσα
εγγύηση, κανονικά αυξάνεται. Κατά τη λήξη μιας προγενέστερα εκδο-
θείσας εγγύησης όταν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις, υπάρχουν περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή στην απόδοση του καλαθιού
μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να αυξηθεί.

Καθώς οι προαναφερθείσες συνθήκες ενδέχεται να προκύψουν ανεξάρ-
τητα η μία από την άλλη, ο τρόπος εξέλιξης της συμμετοχής στην
απόδοση του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
εξαρτάται σε τελική ανάλυση από μία συνολική θεώρηση.

Ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος σε συνολική δομή παραγώγων δια-
τηρεί συνήθως τη δυνατότητα διακοπής της συνολικής δομής παρα-
γώγων χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μεταβολής
των εξωτερικών συνθηκών και ιδίως σε περίπτωση μεταβολής της
νομικής ή φορολογικής κατάστασης του αντίστοιχου αντισυμβαλλο-
μένου στη συνολική δομή παραγώγων. Εάν, ως εκ τούτου, πραγματο-
ποιηθεί ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου, υπό κανονικές συνθήκες, ο
Διαχειριστής Επενδύσεων δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επιδιώκει
τον επενδυτικό στόχο του Υποκεφαλαίου στο διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ της διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων και της ρευστο-
ποίησης του Υποκεφαλαίου, και το Υποκεφάλαιο θα ετοιμαστεί για
ρευστοποίηση. Εάν το Υποκεφάλαιο δεν πρόκειται να ρευστοποιηθεί
εξαιτίας της διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων χωρίς έγκαιρη
ειδοποίηση, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος στην εν λόγω συνολική δομή
παραγώγων πρόκειται να αντικατασταθεί από καινούργιο αντισυμβαλ-
λόμενο, τότε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ενδέχεται οι
επενδυτές να μην συμμετέχουν με τον τρόπο που καθορίστηκε.

3) ∆ιάρθρωση του καλαθιού µεριδίων
επενδυτικών αµοιβαίων κεφαλαίων

Κατά την έναρξη διάθεσης του παρόντος Υποκεφαλαίου και στην αρχή
της νέας περιόδου εγγύησης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προσδιο-
ρίζει γενικά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί πιο
συγκεκριμένα να αποτελείται από παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφά-
λαια, παγκόσμια ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και παγκόσμια αμοι-
βαία κεφάλαια εμπορευμάτων. Μακροπρόθεσμος στόχος του επιλεγ-
μένου καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η
επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων γενικά σε σύγκριση με ένα χαρτοφυ-
λάκιο που αποτελείται περίπου σε ποσοστό 80% από μετοχές και σε
ποσοστό 20% από ομόλογα. Το καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοιβαί-
ων κεφαλαίων θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 5 επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια και δύναται, γενικά, να διευρυνθεί έως τα 10 επενδυτι-
κά αμοιβαία κεφάλαια. Κατά κανόνα, τα επιλεγμένα επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια μπορούν αποκλειστικά να είναι αμοιβαία κεφάλαια, των
οποίων η διαχείριση γίνεται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια την Εταιρεία
Διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Δια-
χείρισης συνδέεται λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής. Ο
Διαχειριστής Επενδύσεων επιτρέπεται, επίσης, να κατανείμει ποσοστό
έως το 50% του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, εάν πιστεύει ότι η κατανομή αυτή
θα οδηγήσει σε ελκυστική απόδοση για την επερχόμενη περίοδο εγγύη-
σης. Ομοίως, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να επενδυθεί ποσοστό έως
το 100% του καλαθιού μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων
σε υψηλού κινδύνου αμοιβαία κεφάλαια στοιχείων ενεργητικού (π.χ.
παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή παγκόσμια αμοιβαία κεφά-
λαια εμπορευμάτων).

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διάρθρωση χαρτοφυλακίου για
το καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι διαθέσιμες
ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

4) Αντικατάσταση µεριδίων επενδυτικών αµοιβαίων
κεφαλαίων που ανήκουν στο καλάθι µεριδίων
επενδυτικών αµοιβαίων κεφαλαίων

Ο αντισυμβαλλόμενος στη συνολική δομή παραγώγων, στην περίπτω-
ση των ακόλουθων γεγονότων που σχετίζονται με τα επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια (ή μερίδια αυτών), δύναται να ανταλλάξει μερίδια επεν-
δυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που διατηρούνται στη συνολική δομή
παραγώγων με μερίδια άλλων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων:

– εξαφάνιση ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα
συγχώνευσης ή εκκαθάρισης

– ακύρωση της έγκρισης ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ή του
διαχειριστή επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου από ρυθμιστική αρχή

– διαχωρισμός μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων σε διάφορες κατηγορίες μεριδίων ή δημιουργία νέας
κατηγορίας μεριδίων

– εξαφάνιση μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφα-
λαίων ως αποτέλεσμα συγχώνευσης ή εκκαθάρισης

– μόνιμη διακοπή της έκδοσης και/ή εξαγοράς μεριδίων των κατηγο-
ριών μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων

– μεταβολή των προϋποθέσεων φορολόγησης του αντίστοιχου αντι-
συμβαλλομένου της συνολικής δομής παραγώγων/συμφωνιών ανταλ-
λαγής, εφόσον θεωρείται ότι ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος διατη-
ρεί τα μερίδια επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και τα φυλάσσει
με ασφάλεια σε λογαριασμό θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

– σημαντική μεταβολή της επενδυτικής πολιτικής ενός επενδυτικού
αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων

– μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού όλων των κατηγοριών μερι-
δίων στο σύνολο του επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου κάτω των
100 εκατομμυρίων Ευρώ

– αύξηση της μέσης αμοιβής διαχείρισης για τις πέντε κατηγορίες
μεριδίων που περιέχονται στο καλάθι μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων κατά ποσοστό άνω του 2,50% ετησίως

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις οκτώ πρώτες περιπτώσεις, το εν
λόγω μερίδιο επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντικαθίσταται από
μερίδιο άλλου επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου, του οποίου η διαχείριση
πραγματοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέε-
ται λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής. Στις εν λόγω περι-
πτώσεις, το νέο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να είναι αμοιβαίο
κεφάλαιο ιδιωτών (retail fund), το οποίο να μπορεί να κατανεμηθεί στο
ίδιο επενδυτικό τμήμα με την κατηγορία μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων
κεφαλαίων που αντικαθίσταται.

Στην ένατη περίπτωση, τα μερίδια θα αντικαθίστανται από μερίδια όσων
επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων χρειαστούν σε άλλα επενδυτικά αμοι-
βαία κεφάλαια, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από οποια-
δήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται
λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, ώστε η μέση αμοιβή
διαχείρισης κατά την εκ νέου σύσταση των πέντε μεριδίων του επεν-
δυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει το 2,50%. Και σε αυτή
την περίπτωση, το νέο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να είναι
αμοιβαίο κεφάλαιο ιδιωτών, το οποίο να μπορεί να κατανεμηθεί στο
ίδιο επενδυτικό τμήμα με την κατηγορία μεριδίων επενδυτικών αμοι-
βαίων κεφαλαίων που αντικαθίσταται.

Εφόσον ούτε η Εταιρεία Διαχείρισης ούτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία
επενδύσεων του εσωτερικού ή του εσωτερικού δεν διαχειρίζεται κάποιο
κατάλληλο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο αντικατάστασης,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν μερίδια εκτός του Ομίλου ως υποκείμενοι
τίτλοι για τη συνολική δομή παραγώγων.
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Η αντικατάσταση που πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση έχει μελλο-
ντική ισχύ. Η ποσοστιαία αναλογία των μεριδίων του επενδυτικού αμοι-
βαίου κεφαλαίου στο καλάθι μεριδίων του επενδυτικού αμοιβαίου κεφα-
λαίου που πρόκειται να αντικατασταθεί, θα αντικαθίσταται από την αντί-
στοιχη αναλογία των νέων μεριδίων επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

5) Επενδυτικές αρχές
α) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η από-
κτηση πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους
Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού. Οι τίτλοι που διασφα-
λίζονται με υποθήκες (MBS) και οι τίτλοι που διασφαλίζονται με
στοιχεία ενεργητικού (ABS) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 20%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), δεν είναι
δυνατή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού τα οποία είναι Επενδύσεις
Υψηλής Απόδοσης. Εάν ένας Έντοκος Τίτλος λάβει αξιολόγηση
Επένδυσης Υψηλής Απόδοσης μετά την απόκτησή του, ο Διαχει-
ριστής Επενδύσεων θα επιδιώξει την πώληση του εν λόγω στοιχείου
ενεργητικού σε διάστημα ενός έτους. Το τμήμα του ενεργητικού
αναφορικά με την πρόταση 2 δεν δύναται να υπερβαίνει το 10%
της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα συγκεκριμένα με το σημείο η), δεν είναι δυνατή η από-
κτηση Έντοκων Τίτλων, των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα
τους σε Αναδυόμενες Αγορές.

δ) ∆ύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα
χρηµαταγοράς.

ε) Επιπλέον, είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικών, τεχνικών
και μέσων

– επί ευρωπαϊκών δεικτών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων όσων
συνδέονται με μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες

– επί μεριδίων σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, και
– επί καλαθιών μετοχών, των οποίων οι υποκείμενοι τίτλοι αποτε-

λούνται από μερίδια σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη

για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου.

στ) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύναται επίσης να επενδύεται
σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, χωρίς περιορισμό σύμφωνα με την έννοια του
Παραρτήματος 1 Αρ. 3 ζ) πρόταση 2.

ζ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως 18 μήνες.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και γ).

II. Εγγύηση(σεις)

Η Εταιρεία Διαχείρισης εγγυάται σε όλους τους κατόχους μεριδίων της
Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) του Allianz RCM Investment Protect
ότι η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR)
του παρόντος Υποκεφαλαίου κατά τις Ημερομηνίες Εγγύησης που ορί-
ζονται παρακάτω θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο αντίστοιχο επίπεδο
εγγύησης [δηλαδή πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακράτησης
πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από την αφαί-
ρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισοδήματος
από τόκους/φόρου παρακράτησης (Abgeltungsteuer)].

Εάν το επίπεδο εγγύησης δεν επιτευχθεί κατά την αντίστοιχη Ημερο-
μηνία Εγγύησης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καλύψει τη διαφορά μέχρι
την εν λόγω ημερομηνία, διοχετεύοντας δικούς της πόρους στα στοιχεία
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) στην
αρχή μιας περιόδου εγγύησης/το όριο απόδοσης όπως διαμορφώνεται
παρακάτω θα ονομάζεται στο εξής «τιμή βάσης» και η εγγυημένη Τιμή
Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) στο τέλος
της περιόδου εγγύησης θα ονομάζεται «επίπεδο εγγύησης». Το επίπεδο
εγγύησης αντιστοιχεί πάντα στο 90% της τιμής βάσης [δηλαδή πριν
από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακράτησης πληρωτέων από τον
Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρου
κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισοδήματος από τόκους/φόρου
παρακράτησης (Abgeltungsteuer)].

Εάν πραγματοποιηθούν διανομές από την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
έως την ημερομηνία εγγύησης, τα εγγυημένα έσοδα από ρευστοποίηση
θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Μια διανομή μειώνει τα στοιχεία ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων που
έχουν επενδυθεί στην Κατηγορία Μεριδίων A (EUR), αλλά όχι τον
αριθμό των εκδοθέντων Μεριδίων. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να εξι-
σορροπηθεί μέσω της αναπροσαρμογής των εγγυημένων εσόδων από
ρευστοποίηση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατανομή κινδύνων
παραμένει αμετάβλητη κατά την πραγματοποίηση διανομών, τα εγγυη-
μένα έσοδα από ρευστοποίηση πρέπει να αναπροσαρμόζονται χρησι-
μοποιώντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Gt = Gt-1 *
Pt

Pt+αt

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στο μαθηματικό τύπο ορίζονται
ως εξής:

t Χρονικός δείκτης για διανομές της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR).
t = 1,2,3,…

Gt Η αναπροσαρμοσμένη εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο,
αμέσως μετά τη διανομή για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
κατά τη χρονική στιγμή t.

Pt Η τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας
Μεριδίων A (EUR), αμέσως μετά τη διανομή για την Κατηγορία Μερι-
δίων A (EUR) κατά τη χρονική στιγμή t.

αt Το ποσό διανομής ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR)
(πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακράτησης ή φόρων
στην πηγή) κατά τη χρονική στιγμή t.

Η πρώτη περίοδος εγγύησης ξεκινά με την έναρξη διάθεσης της Κατη-
γορίας Μεριδίων A (EUR) του Υποκεφαλαίου με τιμή βάσης τα 100 Ευρώ
και λήγει μαζί με την Ημερομηνία Εγγύησης, στις 30 Νοεμβρίου 2010.
Παρέχεται εγγύηση ότι η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας
Μεριδίων A (EUR) κατά την 30ή Νοεμβρίου 2010 δεν θα είναι μικροτερη
των 90 Ευρώ [δηλαδή πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακρά-
τησης πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από την
αφαίρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισοδή-
ματος από τόκους/φόρου παρακράτησης (Abgeltungsteuer)]. Κατά την
περίοδο αυτή είναι πιθανό να εκδοθούν επιπλέον εγγυήσεις. Θα εκδοθεί
επιπλέον εγγύηση, εάν η Κατηγορία Μεριδίων A (EUR) του Υποκεφα-
λαίου επιτύχει απόδοση 5% συγκριτικά με την προηγούμενη τιμή βάσης.
Καθώς η πρώτη τιμή βάσης ορίστηκε στα 100 Ευρώ, η επόμενη εγγύηση
θα εκδοθεί όταν η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μερι-
δίων A (EUR), αγγίξει τα 105 Ευρώ τουλάχιστον. Μόλις επιτευχθεί το
όριο απόδοσης (δέσμευση), θα εκδοθεί επιπλέον εγγύηση για την Κατη-
γορία Μεριδίων A (EUR), βάσει της οποίας η υπάρχουσα εγγύηση παρα-
μένει σε ισχύ μέχρι την αντίστοιχη Ημερομηνία Εγγύησης. Η περίοδος
εγγύησης που απορρέει από αυτή ξεκινά την Ημέρα Αποτίμησης μετά
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την επίτευξη του ορίου απόδοσης και λήγει δώδεκα μήνες μετά το
τέλος του μήνα, εντός του οποίου έχει επιτευχθεί το όριο απόδοσης
(εάν η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί Ημέρα Αποτίμησης, θα ισχύει η
πλησιέστερη επόμενη Ημέρα Αποτίμησης). Το επίπεδο εγγύησης κάθε
διαδοχικής εγγύησης που εκδίδεται ανέρχεται στο 90% της τιμής βάσης
(ισοσταθμίζοντας το όριο απόδοσης) της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης.

Στην αρχή κάθε περιόδου εγγύησης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιτρέ-
πεται να ανακατανείμει το υποκείμενο καλάθι μεριδίων επενδυτικών
αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τρόπο.

Κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένα νέο όριο απόδοσης, είναι δυνατόν να
υπάρχουν αρκετά επίπεδα εγγυήσεων με διαφορετικές Ημερομηνίες
Εγγύησης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι Μεριδιούχοι της
Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR).

Εάν όλες οι εκδοθείσες εγγυήσεις έχουν φτάσει στη λήξη της προθεσμίας
τους κατά την αντίστοιχη ημερομηνία και δεν υπάρχουν πλέον άλλες σε
ισχύ, η εγγύηση που λήγει τελευταία θα αντικατασταθεί με μία νέα. Η
τιμή βάσης για τη νέα εγγύηση που εκδίδεται είναι η Τιμή Εξαγοράς
ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR), η οποία καθορίζεται
την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης της περιόδου εγγύησης που εξέ-
πνευσε, ώστε το νέο επίπεδο εγγύησης να αντιστοιχεί στο 90% της εν
λόγω Τιμής Εξαγοράς πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακρά-
τησης πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από
την αφαίρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισο-
δήματος από τόκους/φόρου παρακράτησης (Abgeltungsteuer)].

Η Ημερομηνία Εγγύησης είναι ένα έτος μετά την Ημερομηνία Εγγύησης
της εγγύησης που έληξε.

∆εν αποτελεί στόχο της επενδυτικής πολιτικής η διατήρηση του
εγγυηµένου επιπέδου τιµών καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων
εγγύησης ή µε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων του Υποκεφαλαίου.
Οι επενδυτές πρέπει εποµένως να γνωρίζουν ότι η εγγυηµένη
τιµή ισχύει µόνο για τις αντίστοιχα προσδιορισµένες Ηµεροµη-
νίες Εγγύησης και µόνο για Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων
A (EUR). Είναι ευνόητο ότι ενδέχεται να προκύψουν σηµαντικές
µειώσεις της αξίας κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο των
περιόδων µέχρι την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εγγύησης.

Η εναρμόνιση του μοντέλου που εφαρμόζεται στην εγγύηση της τιμής
με τις μεταβολές των κεφαλαιακών αγορών στοχεύει στην παροχή
προστασίας έναντι των κινδύνων με την πλέον οικονομικά αποδοτι-
κότερη μέθοδο.

Τα έσοδα του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε τυχόν φόρους
παρακράτησης ή φόρους στην πηγή, στις χώρες όπου επενδύεται το
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου. Εάν σημειωθεί μείωση στο εισόδημα
που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων A (EUR) μετά την εφαρ-
μογή των εν λόγω φόρων ή αλλαγών, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς ανά
Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) κατά την Ημερομηνία
Εγγύησης θα μειωθεί με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντίστοιχα
η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων
A (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ως αποτέ-
λεσμα του χαμηλότερου κεφαλαιακού εισοδήματος.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται να υπόκεινται σε
φόρους κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρησή τους σε χώρες
στις οποίες βρίσκονται σε θεματοφυλακή ή στις οποίες διακινούνται ή
από τις οποίες προέρχονται. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται επίσης σε φορολόγηση
και, πιο συγκεκριμένα, υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο εισφοράς
(Taxe d’Abonnement). Εάν, κατά την εφαρμογή των εν λόγω φόρων
ή μεταβολών, τα στοιχεία ενεργητικού του(των) Υποκεφαλαίου(ων) ή

το ίδιο το Υποκεφάλαιο χάσει την αξία του ή παρακρατηθούν φόροι
κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρηση στοιχείων ενεργη-
τικού, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς κατά την Ημερομηνία Εγγύησης θα
μειωθεί κατά ποσό ίσο με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντίστοι-
χα η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων
A (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι Ημερομηνίες Εγγύησης, τα όρια αποδόσεων και τα υφιστάμενα
επίπεδα εγγυήσεων της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύονται
στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του Υποκεφαλαίου και σχετικές
με τα ανωτέρω πληροφορίες διατίθενται ανά πάσα στιγμή από την
Εταιρεία Διαχείρισης.

Εάν η Εταιρεία, το Υποκεφάλαιο ή η Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
εκκαθαριστούν σε μία ή περισσότερες διαδοχικές περιόδους εγγύησης
ή συγχωνευτούν με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, Υποκεφάλαιο ή άλλη
Κατηγορία Μεριδίων, η(οι) Ημερομηνία(ες) Εγγύησης των εν λόγω
περιόδων εγγύησης που εξακολουθούν να υφίστανται μεταβάλλονται
αυτόματα στην ημερομηνία της εκκαθάρισης/συγχώνευσης. Εν όψει της
εκκρεμούς εκκαθάρισης της Εταιρείας, του Υποκεφαλαίου ή της Κατη-
γορίας Μεριδίων A (EUR) ή της εκκρεμούς συγχώνευσης της Εται-
ρείας, του Υποκεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) με
άλλη εταιρεία, Υποκεφάλαιο ή Κατηγορία Μεριδίων, η Εταιρεία Διαχεί-
ρισης δύναται επιπρόσθετα να ορίσει περιόδους εγγυήσεων εξαρχής,
με διάρκεια περιόδου μικρότερη των δώδεκα μηνών.
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(Μη δεσµευτικό) παράδειγµα επιπρόσθετης εγγύησης που θα
µπορούσε να εκδοθεί και εγγύησης που θα µπορούσε να εκδοθεί
µετά τη λήξη της προηγούµενης εγγύησης χωρίς εν τω µεταξύ να
έχει επιτευχθεί νέο όριο απόδοσης. Εξετάζουµε ένα παράδειγµα
χωρίς να λάβουµε υπ’ όψιν τυχόν αφαίρεση φόρων παρακράτη-
σης πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και, συγκεκριµένα, πριν από
την αφαίρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του
εισοδήµατος από τόκους/φόρου παρακράτησης (Abgeltungsteuer):

Κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα, η οποία είναι 12 μήνες
μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του Υποκεφαλαίου, η πρώτη
περίοδος εγγύησης θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2010. Τη δεδομένη
χρονική στιγμή, η ελάχιστη Τιμή Εξαγοράς για την Κατηγορία Μερι-
δίων A (EUR) του Υποκεφαλαίου θα ανέρχεται σε 90 Ευρώ [πριν από
την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακράτησης πληρωτέων από τον Μερι-
διούχο και, συγκεκριμένα, πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρου κεφα-
λαιακών κερδών/φόρου επί του εισοδήματος από τόκους/φόρου παρα-
κράτησης (Abgeltungsteuer)].

Με προηγούμενη τιμή βάσης τα 100 Ευρώ, η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο
της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) υπερβαίνει για πρώτη φορά τη (νέα)
τιμή βάσης (όριο απόδοσης) που αντιστοιχεί στα 105 Ευρώ, όταν άγγιξε
την τιμή των 105,60 Ευρώ στις 17 Μαρτίου 2007.

Το επίπεδο εγγύησης (δεύτερη εγγύηση) για την πρόσθετη εγγύηση
αναφορικά με την Κατηγορία Μεριδίων Α (EUR) που έχει εκδοθεί τώρα
βρίσκεται στα 94,50 Ευρώ (90% x 105 Ευρώ) [πριν από την αφαίρεση
τυχόν φόρων παρακράτησης πληρωτέων από τον Μεριδιούχο και,
συγκεκριμένα, πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρου κεφαλαιακών
κερδών/φόρου επί του εισοδήματος από τόκους/φόρου παρακράτη-
σης (Abgeltungsteuer)].

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η δεύτερη εγγύηση λήγει στις 31 Μαρτίου
2011 χωρίς να έχει εκδοθεί περαιτέρω εγγύηση κατά τη δεύτερη περίοδο
εγγύησης. Αντίστοιχα, το επίπεδο εγγύησης για την τρίτη εγγύηση ορί-
ζεται στο 90% της Τιμής Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μερι-
δίων A (EUR) στις 31 Μαρτίου 2011 (94,50 Ευρώ), δηλαδή 85,05 Ευρώ
[πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων παρακράτησης πληρωτέων από
τον Μεριδιούχο και, συγκεκριμένα, πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρου
κεφαλαιακών κερδών/φόρου επί του εισοδήματος από τόκους/φόρου

παρακράτησης (Abgeltungsteuer)]. Η Ημερομηνία Εγγύησης για την
τρίτη εγγύηση είναι η 31η Μαρτίου 2012.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοι-
βαίων κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται
με το τμήμα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύεται σε
αγορές ομολόγων και χρηματαγορές, τα οποία όμως ενισχύονται από
τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές. Οι κίνδυνοι που
παρατίθενται σε αυτή την ενότητα προκύπτουν πρωτίστως από τη
συνολική δομή παραγώγων, στην οποία ανήκουν τα υποκείμενα αμοι-
βαία κεφάλαια.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος
χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, ο κίνδυνος φερεγγυό-
τητας, ο κίνδυνος που συνδέεται σε συγκεκριμένους κλάδους, ο κίνδυ-
νος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφο-
ρικά με αυτό τον τύπο τοποθέτησης του Υποκεφαλαίου, θα πρέπει να
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν
επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργη-
τικό του Υποκεφαλαίου.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των χρηματαγορών και
των αγορών ομολόγων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγ-
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γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με
την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος αθέ-
τησης πληρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους που αφο-
ρούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, στους ειδικούς κινδύνους των
επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίνδυ-
νο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε
άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατη-
γοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι-
τικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς
κινδύνους που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοι-
χεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθή-
κες (MBS), στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από
τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στον
αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Τα Μερίδια του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε αυξη-
µένη αστάθεια.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρη-
σιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων.
Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου
προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει, σε χαµηλό έως µέτριο
βαθµό, µεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο της αγοράς σε σχέση µε
αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές οι οποίοι, ενώ
αποδέχονται τους υψηλούς κινδύνους διακυμάνσεων των τιμών, επι-
θυμούν να συμμετέχουν στην απόδοση ενός καλαθιού μεριδίων επενδυ-
τικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας δομής παραγώγων, λαμ-
βάνουν όμως επίσης υπ’ όψιν την προκαθορισμένη ελάχιστη Τιμή Εξα-
γοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων A (EUR) κατά τις καθο-
ρισμένες ημερομηνίες εγγύησης. Επομένως, σε σχέση με Κατηγορίες
Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος, το σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που
ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Λήξη συναλλαγών
2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης δύο ημέρες πριν από την Ημέρα Απο-
τίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται
έως τις 2.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της δεύ-
τερης ημέρας μετά την Ημέρα Αποτίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και
εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην
Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της επομένης μετά τη δεύτερη μέρα που
ακολουθεί την Ημέρα Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Ιαπωνίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στην
Ιαπωνία. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής προς
εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστοποιη-
τικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ κιν-
δύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, είναι
επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις
σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εται-
ρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύ-
σεις κατά την έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υπο-
κεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίν-
δυνος αθέτησης πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος χώρας και περιοχής.
Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την
αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώ-
ρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και
όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους αναδυό-
μενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς
κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυλα-
κής, στον κίνδυνο συγκέντρωσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της
επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλ-
λαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/
αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς
κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαί-
τερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348751388) και IT (USD) (ISIN LU0348755371)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές.

Υποδιαχειριστής Επενδύσεων
Η RCM Asia Pacific Limited, Hong Kong ανέθεσε εξ ολοκλήρου τη
διαχείριση των επενδύσεων στην RCM Japan Co., Ltd., Τόκυο, η οποία
ενεργεί ως υποδιαχειριστής επενδύσεων.

Για κατηγορίες μεριδίων με αντισταθμίσεις συναλλαγματικού κινδύνου,
η Εταιρεία Διαχείρισης έχει μεταβιβάσει τη διαχείριση της εν λόγω αντι-
στάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου στην εταιρεία Allianz Global
Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Φρανκφούρτη.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Δημοκρατίας της Κορέας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στη
Δημοκρατία της Κορέας. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους
επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και
σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εται-
ρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποί-
ων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών
εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί
με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι
επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την
έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υπο-
κεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος χώρας και περιο-
χής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την
αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υπο-
χώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της
και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους αναδυό-
μενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς
κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυ-
λακής, στον κίνδυνο συγκέντρωσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκε-
φαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της
επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός
υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλ-
λαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/
αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς
κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαί-
τερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.
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Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348756692) και IT (USD) (ISIN LU0348760025)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Κορέας πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην παροχή προς τους επενδυτές
υπεραξίας του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα
επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω
επενδύσεων στις αγορές μετοχών μεσαίας έως μικρής κεφαλαιοποίησης
που συνδέονται με ασιατικές χώρες εκτός της Ιαπωνίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης
που έχουν την έδρα τους σε κάποια ασιατική χώρα εκτός της Ιαπω-
νίας ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών
τους από τη συγκεκριμένη περιοχή. Για το σκοπό αυτό, «εταιρείες
μικρής κεφαλαιοποίησης» και «εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης»
θεωρούνται οι δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων
η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι, κατ’ ανώτατο, 2 φορές υψηλότερη
από την κεφαλαιοποίηση αγοράς του μεγαλύτερου τίτλου (σε όρους
συνολικής κεφαλαιοποίησης αγοράς) στο πλαίσιο του δείκτη S&P Pan
Asia ex Japan, Australia, New Zealand MidCap Net Total Return ή
10 δισεκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, «εταιρείες μικρής
κεφαλαιοποίησης» δύνανται να είναι εξειδικευμένες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται εν μέρει σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.
Η Τουρκία και η Ρωσία δεν θεωρούνται χώρες της Ασίας, όπως ορί-
ζεται στο σημείο αυτό. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους
επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και
σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το
προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εται-
ρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
έως 30% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύε-
ται σε Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε
Μετοχές, εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται
στο ανωτέρω σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο
επενδύσεις σε πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιη-
τικά, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές
εταιρειών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α),
και –μαζί με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των
οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύ-
σεις κατά την έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Κατά παρέκκλιση του Αρ. 3) της Εισαγωγής, ο Διαχειριστής Επεν-
δύσεων δύναται να αποκτήσει Αναπτυξιακές Μετοχές και Μετοχές

Αξίας. Η στάθμιση ανάμεσα στις Αναπτυξιακές Μετοχές και τις
Μετοχές Αξίας ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με
την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο δύνα-
ται να επενδύεται εξ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε από αυτούς τους
δύο τύπους τίτλων. Παρ' όλα αυτά, πρωταρχικός μακροπρόθεσμος
στόχος είναι ο συνδυασμός τίτλων ανάπτυξης και αξίας.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.
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Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348766576), AT (USD) (ISIN LU0348767384),
PT (USD) (ISIN LU0348771493) και IT (USD) (ISIN LU0348770172)
12 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A2 (EUR)
(ISIN LU0396102641) και CT2 (EUR) (ISIN LU0396102724)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417517389)

∆ιαθέσιµες Κατηγορίες Μεριδίων/επενδυτικοί περιορισµοί
Επιπλέον, οι Κατηγορίες Μεριδίων A2, AT2, C2, CT2, N2, NT2, S2, ST2,
P2, PT2, I2, IT2, RCM I2, RCM IT2, X2, XT2, W2 και WT2 διατίθενται
και δεν δύνανται να αποκτηθούν από επενδυτές οι οποίοι δεν εδρεύουν
ούτε είναι μόνιμοι κάτοικοι κάποιας ασιατικής χώρας, της Αυστραλίας
ή της Νέας Ζηλανδίας. Λόγω του ανωτέρω περιορισμού, το Αφγανιστάν,
η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η
Δημοκρατία της Γεωργίας, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, η Ιορδανία,
το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το Ομάν, το Κατάρ, η Ρωσία, η Σαουδική
Αραβία, η Συρία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δυτική
Όχθη και η Γάζα, καθώς και η Υεμένη, δεν θεωρούνται ασιατικές χώρες.
Tα Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Μαλαισίας.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στη
Μαλαισία. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής
προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστο-
ποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών,
είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποί-
ων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών
εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί
με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι
επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την
έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότε-
ρο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
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µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς και
αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της αγο-
ράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε
μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξα-
κολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμι-
σμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η προο-
πτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος απω-
λειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348771659)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Μαλαισίας πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές.

Λήξη συναλλαγών
10.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης και 11.00 π.μ. θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης, αντίστοιχα, οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερω-
τικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση κεφα-
λαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη
του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές
μετοχών της περιοχής ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική).

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στην
περιοχή ΜΕΝΑ ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή
των κερδών τους από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή ΜΕΝΑ
υπό την έννοια των εν λόγω Επενδυτικών Αρχών περιλαμβάνει την
Αλγερία, το Μπαχρέιν, το Τζιμπουτί, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ,
την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, το Ομάν,
το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, την Τυνησία, την Τουρκία,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς
και την Υεμένη. Το Ισραήλ δεν θεωρείται χώρα ΜΕΝΑ υπό την έννοια
των εν λόγω επενδυτικών αρχών.

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων επι-
λογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιητι-
κών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), ποσοστό
30% κατ' ανώτατο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που
αναφέρονται στο σημείο α).

Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλων επι-
λογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, καθώς και πιστοποιητι-
κών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στην πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία
κεφάλαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειρι-
στής Επενδύσεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου
μεγέθους ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών
εταιρειών πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων
δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-

κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κιν-
δύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές και νομίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυ-
νος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι χρηματοδο-
τικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος
θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρημα-
ταγορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομά-
ζονται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρω-
μής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι
χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής και ο
κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας,
στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατη-
γορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μερι-
δίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους εδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.
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Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
Αυτό το Υποκεφάλαιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη (συμπεριλαμβανομένης) σε ημέ-
ρες οι οποίες αποτελούν εργάσιμες ημέρες για τις τράπεζες και χρημα-
τιστήρια στο Λουξεμβούργο και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια σε του-
λάχιστον μία από τις παρακάτω χώρες: Αίγυπτος, Ενωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Κουβέιτ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου μέσω επένδυσης του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
σε αγορές μετοχών και αγορές σταθερού εισοδήματος από την περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με 50% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνα-
ται να επενδύεται σε Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς
εγγραφή σε Μετοχές. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών,
των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία
ενεργητικού που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση ή με
τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα
εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 80% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
που επενδύεται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 1,
επενδύεται σε Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή
σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί σε χώρα της Ασίας,
στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία. Η Ρωσία και η Τουρκία δεν
θεωρούνται ασιατικές χώρες. Τα πιστοποιητικά δεικτών και άλλα
πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως
με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην πρώτη πρό-
ταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να επενδυ-
θούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού, εμπίπτουν στο όριο της
πρώτης πρότασης.

γ) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.
Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η από-
κτηση πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους
Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), δεν επιτρέ-
πεται η απόκτηση Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο από-
κτησής τους είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώ-
νται µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

στ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ. Επιπλέον, ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά πρωτίστως τοποθε-
τήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επενδύσεων, ενώ στην
περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφα-
λαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορισμένες κατηγορίες
επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται να αντίκεινται
στο σχετικό περιορισμό.

ζ) Όσον αφορά τα Γενικά κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στον
Αρ. 3) της Εισαγωγής, επιτρέπεται συγκεκριμένα η απόκτηση των
αντίστοιχων τίτλων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Ανάλογα με
την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων δύναται να εστιάζει είτε σε εταιρείες συγκεκριμένου μεγέθους
ή μεγέθους που καθορίζεται κατά περίπτωση είτε σε ευρύ φάσμα
επενδύσεων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η απόκτηση μετοχών εταιρειών
πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες εκ των οποίων δραστη-
ριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αποκτήσει Μετοχές Αξίας
και Αναπτυξιακές Μετοχές. Ανάλογα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αγορά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να εστιά-
σει είτε σε Μετοχές Αξίας ή Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ
φάσμα επενδύσεων.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και β).

ι) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τα στοι-
χεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται σε αγορές ομο-
λόγων/χρηματαγορές, τα οποία όμως διευρύνονται και αυξάνονται
κυρίως από τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής,
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρημα-
τοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίν-
δυνος ρευστότητας. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφα-
λαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων,
ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των χρηματα-
γορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας
και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος που
συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται
με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και
τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (MBS).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρι-
σμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από
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τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον
κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις
μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επεν-
δύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία
αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατά-
ξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την
οποία, όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την
αύξηση του επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσο-
πρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο
εµπεριέχει δυνητικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό
µεγαλύτερο σε σχέση µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρό-
µοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348783233), AT (USD) (ISIN LU0348784397), P (USD)
(ISIN LU0348786921), I (USD) (ISIN LU0348785790) και IT (USD)
(ISIN LU0348786764)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417516571)
7 Δεκεμβρίου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0348784041)

Επενδυτικοί περιορισµοί
Tα Μερίδια της Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
των Φιλιππίνων.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στις
Φιλιππίνες. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής
προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστο-
ποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών,
είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποί-
ων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών
εκτός από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί
με τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι
επενδυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την
έννοια του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαί-
ου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατά-
ξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την
οποία, όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την
αύξηση του επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσο-
πρόθεσµου έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο
εµπεριέχει δυνητικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό
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µεγαλύτερο σε σχέση µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρό-
µοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348788117)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των Φιλιππίνων
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Λήξη συναλλαγών
11.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης που προηγείται μίας Ημέρας Αποτί-
μησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται
έως τις 11.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της επό-
μενης Ημέρας Αποτίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που
λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής
ή Εξαγοράς της μεθεπομένης Ημέρας Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Σινγκαπούρης.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύε-
ται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στη Σινγκαπούρη.
Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή
για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστοποιητικά δεικτών
και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται
συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές
και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών εκτός
από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί με
τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι επεν-
δυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την έννοια
του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο στό-
χος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά πρω-
τίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επενδύσεων,
ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου
κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορισμένες κατηγο-
ρίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται να αντίκεινται
στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο
σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να ανέρ-
χεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και των
αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της απαραί-
τητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), β)
και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές του
Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιοδοσίες,
ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται
στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους κιν-
δύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφαλαίων)

περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνατότητες
που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του Υποκε-
φαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίν-
δυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία,
ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος
αθέτησης πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος χώρας και περιοχής. Αναφο-
ρικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους αναδυό-
μενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς κιν-
δύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο θεματοφυλακής,
στον κίνδυνο συγκέντρωσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο
πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων
από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον
κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής
και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από
τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίν-
δυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε
υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τη
χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών και
μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης
παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνητι-
κό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση µε
αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν
επενδύει σε παράγωγα.



169

Allianz RCM Singapore

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348792903)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Σινγκαπούρης
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποι-
ήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο
Ενημερωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στις αγορές μετοχών
της Ταϊλάνδης.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό

τουλάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου
επενδύεται σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί στην
Ταϊλάνδη. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε τίτλους επιλογής
προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών και σε πιστο-
ποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων το προφίλ
κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω εταιρειών,
είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών εκτός
από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί με
τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι επεν-
δυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την έννοια
του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγο-
ράς και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλι-
ση της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-

λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματο-
δοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος
θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
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µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348798264) and IT (USD) (ISIN LU0348802470)
24 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0348798009)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ταϊλάνδης
πραγματοποιούν συναλλαγές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην παροχή προς τους επενδυτές
υπεραξίας του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επι-
διώκει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω
επενδύσεων στις αγορές μετοχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,
του Χονγκ Κονγκ, της Σινγκαπούρης, της Δημοκρατίας της Κορέας,
της Ταϊβάν, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας ή των Φιλιππίνων.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επεν-
δύεται σε Μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί στη Λαϊκή Δημο-
κρατία της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, τη Σινγκαπούρη, τη Δημοκρατία
της Κορέας, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία ή τις Φιλιππίνες
ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους
από τις συγκεκριμένες χώρες. Οι επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε
τίτλους επιλογής προς εγγραφή για Μετοχές τέτοιου είδους εταιρειών
και σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές των εν λόγω
εταιρειών, είναι επίσης επιτρεπτές και εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
εταιρειών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο α). Επιτρέπονται επίσης από το Υποκεφάλαιο επενδύσεις σε
πιστοποιητικά δεικτών μετοχών και άλλα πιστοποιητικά, των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με Μετοχές εταιρειών εκτός
από αυτές που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο α), και –μαζί με
τυχόν επενδύσεις σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι επεν-
δυτικοί στόχοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως επενδύσεις κατά την έννοια
του σημείου α)– εμπίπτουν σε αυτό το όριο.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο
στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά
πρωτίστως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται
να αντίκεινται στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο γ), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς
και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση
της απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), β) και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α), β) και δ).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως ανα-
φέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες
δυνατότητες που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι
κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματο-
δοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος
θεματοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφα-
λαίου προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων,
ότι η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των
βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροπο-
ποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπό-
λοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινή-
σεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
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επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348805143), AT (USD) (ISIN LU0348807354) και
IT (USD) (ISIN LU0348812271)
28 Νοεμβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (EUR)
(ISIN LU0348804922)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση κεφα-
λαίου και εισοδήματος μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει
την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου κυρίως μέσω επενδύσεων στις
αγορές μετοχών των χωρών που αναφέρονται στο σημείο α).

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), τουλάχιστον τα

δύο τρίτα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Μετοχές,
καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές εταιρειών, οι
οποίες έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία της Κορέας, την Ταϊβάν, την
Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τις Φιλιπ-
πίνες, τη Σινγκαπούρη και την Κίνα ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων και/ή των κερδών τους από τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι
επίσης δυνατή η απόκτηση για το Υποκεφάλαιο πιστοποιητικών
δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου
συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην
πρώτη πρόταση ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), έως το ένα
τρίτο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, καθώς και σε τίτλους επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές
εταιρειών, διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, ο στόχος
τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά πρωτί-
στως τοποθετήσεις σε τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επενδύσεων,
ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου
κεφαλαίου είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορισμένες κατηγο-
ρίες επενδύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται να αντίκεινται
στο σχετικό περιορισμό.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο σημείο γ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ), δύναται να ανέρχεται συνο-
λικά κατ’ ανώτατο στο ένα τρίτο του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.
Οι καταθέσεις, τα μέσα χρηματαγοράς και τα αμοιβαία κεφάλαια χρη-
ματαγοράς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εφαρμογής του
στρατηγικού προσανατολισμού του Υποκεφαλαίου. Επιπλέον, σκο-
πός τους είναι να διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα.

ε) Κατά παρέκκλιση του Αρ. 3) της Εισαγωγής, ο Διαχειριστής Επενδύ-
σεων δύναται να αποκτήσει Αναπτυξιακές Μετοχές και Μετοχές Αξίας.
Η στάθμιση ανάμεσα στις Αναπτυξιακές Μετοχές και τις Μετοχές Αξίας
ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την κατάσταση
που επικρατεί στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύεται
εξ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο τύπους τίτλων.
Παρ' όλα αυτά, πρωταρχικός μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο συν-
δυασμός τίτλων ανάπτυξης και αξίας.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), β)
και δ).

ζ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

η) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές του
Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιοδοσίες,

ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται
στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους κιν-
δύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφαλαίων)
περικλείει τους υψηλότερους κινδύνους και τις μεγαλύτερες δυνατότητες
που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενι-
κός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε
εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο
κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, οι κίνδυ-
νοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεμα-
τοφυλακής. Αναφορικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που συνδέεται με την
εκάστοτε εταιρεία, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι κίνδυνοι αναδυόμενων
αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και
μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι του
οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν
είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατη-
γορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για
επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίν-
δυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις
μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών
συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο τροποποίησης του
Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών
παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για
το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών,
στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφά-
λαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τη
χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών και
μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης
παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις
που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση κατά την οποία,
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όταν το Υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί παράγωγα για την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων, στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου
έως µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, το οποίο εµπεριέχει δυνη-
τικό κίνδυνο της αγοράς κατά κάποιο βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και
δεν επενδύει σε παράγωγα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της
αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται
σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης
εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω
νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η
προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυ-
νος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο
τιμολόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348814723), AT (USD) (ISIN LU0348816934),
PT (USD) (ISIN LU0348824870) και IT (USD) (ISIN LU0348822155)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη μακροπρόθεσμη
αύξηση κεφαλαίου εστιάζοντας στις αγορές μετοχών των Η.Π.Α.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό του-

λάχιστον ίσο με το 70% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύεται
σε Μετοχές εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) με ελάχιστη κεφαλαιοποίηση αγοράς
500 εκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται η δυνα-
τότητα απόκτησης τίτλων επιλογής για Μετοχές των εν λόγω εταιρειών,
καθώς και πιστοποιητικών δεικτών και πιστοποιητικών Μετοχών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού
που αναφέρονται στην πρόταση 1 ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), ποσοστό έως
20% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε
Μετοχές, τίτλους επιλογής, πιστοποιητικά δεικτών και πιστοποιητικά
Μετοχών διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο α).

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια
χρηματαγοράς ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφά-
λαια που ακολουθούν προσέγγιση απόλυτης απόδοσης.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται μέσα
χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοιβαίων
κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται στο σημείο γ),
σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ε), δύναται να
ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 15% του ενεργητικού του Υπο-
κεφαλαίου. Σκοπός των καταθέσεων, των μέσων χρηματαγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς είναι η διασφάλιση της
απαραίτητης ρευστότητας.

ε) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η µη
τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία α), β)
και δ).

στ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα όρια
που παρατίθενται στα σημεία α) και δ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους κιν-
δύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφαλαίων)
περικλείει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τους υψηλότερους κινδύνους που
συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχές.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει σε μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, και πιο συγκεκριμένα ο γενικός
κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εται-
ρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίν-
δυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής. Αναφο-
ρικά με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με τις χρηματα-
γορές και τις καταθέσεις, εκτός από τους κινδύνους που κατονομάζονται
στις επόμενες παραγράφους, πρέπει επίσης να αναφερθούν ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος που

συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος χώρας και περιοχής, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίν-
δυνος αθέτησης πληρωμής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ιδίως για όσους επενδύουν
σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενερ-
γούν με βάση το νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατη-
γορία Μεριδίων στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις
Κατηγορίες Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκε-
κριμένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός
ενέχεται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν
λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κίνδυνο αναδυόμενων αγορών, στον κίνδυνο ρευστότητας,
στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, στον
κίνδυνο θεματοφυλακής, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κεφαλαιακό
κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμέ-
νης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε
άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατηγο-
ριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον
κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής
και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου
κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από
τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίν-
δυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε
υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τη
χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών και
μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης
παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς και
αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες της αγο-
ράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε
μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξα-
κολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμι-
σμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει η προο-
πτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο που ο κίνδυνος απω-
λειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Μοντέλο τιµολόγησης δίκαιης αξίας
Για το συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο τιμο-
λόγησης δίκαιης αξίας.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
12 Δεκεμβρίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων W (H-EUR)
(ISIN LU0266027183)
31 Ιουλίου 2007 για την Κατηγορία Μεριδίων CT (EUR)
(ISIN LU0256844787)
15 Φεβρουαρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0256863811)
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12 Δεκεμβρίου 2008 για τις Κατηγορίες Μεριδίων N (EUR)
(ISIN LU0400426366) και S (EUR) (ISIN LU0400426796)
11 Αυγούστου 2009 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (SGD)
(ISIN LU0417517546)

Αποτίµηση
Κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια του
Λουξεμβούργου και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές.

Επενδυτικοί περιορισµοί
Δεν επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων των Κατηγοριών Μεριδίων A
και AT από επενδυτές που είναι κάτοικοι της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας και σκοπεύουν να διατηρήσουν τα μερίδια ως
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής τους. Επιπλέον, Μερίδια της
Κατηγορίας Μεριδίων AT (SGD) διατίθενται μόνο στη Δημοκρατία
της Σινγκαπούρης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική εστιάζει στην επίτευξη, σε όρους Δολαρίων
Η.Π.Α., σταθερής απόδοσης με εστίαση στη χρηματαγορά του Δολα-
ρίου Η.Π.Α., και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις
των επιτοκίων και των νομισμάτων.

Επενδυτικές αρχές
α) Για το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου δύνανται να τηρούνται

καταθέσεις και να αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς. Κατά
παρέκκλιση του Παραρτήματος 1 Αρ. 3 β), το αυξημένο ανώτατο
όριο όπως παρατίθεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3 β) θα ανέρχεται
μόνο στο 30% του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου στ), δεν είναι
δυνατή η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στο
σημείο α), τα οποία είναι Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης.

γ) Επιπλέον, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται
επίσης να επενδύονται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ που είναι αµοιβαία
κεφάλαια χρηµαταγοράς ή οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια,
χωρίς περιορισµό σύµφωνα µε την έννοια του Παραρτήµατος 1
Αρ. 3 ζ) πρόταση 2. Επιπλέον, ο στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου
κεφαλαίου ενδέχεται να μην αφορά πρωτίστως τοποθετήσεις σε
τυχόν απαγορευμένες κατηγορίες επενδύσεων, ενώ στην περίπτω-
ση κατά την οποία ο στόχος τέτοιου είδους αμοιβαίου κεφαλαίου
είναι οι τοποθετήσεις πρωτίστως σε περιορισμένες κατηγορίες επεν-
δύσεων, οι εν λόγω τοποθετήσεις δεν δύνανται να αντίκεινται στο
σχετικό περιορισμό.

δ) Το τμήμα του ενεργητικού και παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένο σε Δολάρια Η.Π.Α. δύναται να υπερβαίνει το 5% της αξίας
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει πραγματο-
ποιηθεί αντιστάθμιση μέσω παραγώγων για το συναλλαγματικό
κίνδυνο που υπερβαίνει αυτό το όριο. Το ενεργητικό και το παθη-
τικό που είναι εκπεφρασμένα στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται
σε αυτό το όριο, ακόμη και αν αφορούν μικρότερα ποσά.

Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα
θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία
βρίσκεται η έδρα του εκδότη.

ε) Η Διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες κατ’ ανώτατο.

στ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση του ορίου που αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο β).

ζ) Λόγω του γεγονότος ότι το Υποκεφάλαιο διακινείται στις αγορές
του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, καθώς και σε άλλες ξένες δικαιο-
δοσίες, ισχύουν οι Επιπρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί όπως
αναφέρονται στον Αρ. 16) της Εισαγωγής.

Για λόγους διευκρίνισης:
Οι συνολικές επενδύσεις του Υποκεφαλαίου σε μέσα και χρεωστικούς
τίτλους του ιδίου εκδότη δύνανται να υπερβαίνουν το 10% του συνο-
λικού ενεργητικού του

– έως το 30% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του, στην περί-
πτωση των κρατικών τίτλων και άλλων τίτλων δημοσίου,

– έως το 25% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του, όσον αφορά
χρεωστικούς τίτλους που πληρούν τις προϋποθέσεις και εκδίδονται
από πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος
της Ε.Ε. και το οποίο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υπόκειται
σε ειδικό δημόσιο έλεγχο, με στόχο την προστασία των μεριδιούχων
από τους εν λόγω χρεωστικούς τίτλους που πληρούν τις προϋπο-

θέσεις. Για το συγκεκριμένο σκοπό, οι «χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν
τις προϋποθέσεις» είναι τίτλοι, των οποίων τα κέρδη επενδύονται,
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, σε στοιχεία ενεργητικού που προ-
σφέρουν απόδοση η οποία θα καλύπτει την εξυπηρέτηση του χρέους
έως την ημερομηνία λήξης των τίτλων, και η οποία θα εφαρμοστεί
κατά προτεραιότητα για την πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων,
σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του εκδότη. Στην περίπτωση κατά
την οποία το Υποκεφάλαιο επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους αντίστοιχου
εκδότη, η συνολική αξία των εν λόγω επενδύσεων δεν δύναται να
υπερβαίνει το 80% του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου,
υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα είναι ταυτόχρονα
εξέχον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και το συνολικό ποσό δεν υπερ-
βαίνει το 10% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου και των
αποθεµατικών του ίδιου πιστωτικού ιδρύµατος.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους κιν-
δύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει σχετικά χαμηλούς κινδύνους για όσους επενδύουν σε
Δολάρια Η.Π.Α. και προβαίνουν σε επενδύσεις στις χρηματαγορές.

Οι βασικοί κίνδυνοι σε σχέση με τις τοποθετήσεις σε χρηματαγορές
που πρέπει να επισημανθούν είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος
φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συν-
δέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής και
ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου.

Σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος επηρεάζει επίσης όσους δεν
επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α., όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων
που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομί-
σματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει
σε μικρότερο βαθμό όσους επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α. Ο συναλ-
λαγματικός κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το
νόμισμα έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων
στην οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες
Μεριδίων που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχε-
ται σε μικρότερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν
λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στους κινδύνους αναδυόμενων αγορών, στους ειδικούς κιν-
δύνους που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, στον κίνδυνο
διακανονισμού, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφο-
ράς κεφαλαίων, στον κίνδυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο θεματοφυ-
λακής, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε
άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατη-
γοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο μεταβολής
των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστα-
τικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παρα-
μέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του
κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το
υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών και
στον κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στην περίπτωση
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κατά την οποία το Υποκεφάλαιο ενδέχεται να χρησιµοποιήσει
παράγωγα σε σχετικά µεγάλο βαθµό µε στόχο την αύξηση του
επιπέδου επενδύσεων του Υποκεφαλαίου και εφόσον το γεγονός
αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ουσιαστικά αυξηµένες ευκαιρίες
και κινδύνους (ανάλογα µε το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου).
Σε απόλυτους όρους, ωστόσο, ενδέχεται σε γενικές γραµµές να
οδηγήσει σε σχετικά ελάχιστες πρόσθετες ευκαιρίες και κινδύνους.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές, οι οποίοι
επικεντρώνουν την επενδυτική τους δραστηριότητα στη διατήρηση
του κεφαλαίου και αναμένουν αποδόσεις αγοράς με βάση τη χρημα-
ταγορά του Δολαρίου Η.Π.Α. με ελάχιστες διακυμάνσεις των τιμών,
ενώ το σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές σε Δολάρια
Η.Π.Α. ή (σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντι-
στάθμισης έναντι συγκεκριμένου νομίσματος) οι επενδυτές που ενερ-
γούν με βάση το συγκεκριμένο νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Δολάρια Η.Π.Α.
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα μήνα για Κατηγορίες Μεριδίων
χωρίς ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπε-
δο κατηγορίας μεριδίων. Αυτό ισχύει ομοίως για μια Κατηγορία Μερι-
δίων που είναι ειδικά σταθμισμένη έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, για επενδυτές που ενεργούν με βάση
το νόμισμα έναντι του οποίου έχει σταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων
που διαθέτουν.

Νόµισµα Βάσης
Δολάριο Η.Π.Α.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
3 Οκτωβρίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων A (USD)
(ISIN LU0348834911)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Επενδυτικός στόχος
Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου
μακροπρόθεσμα. Το Υποκεφάλαιο θα επιδιώκει την επίτευξη του επεν-
δυτικού του στόχου πρωτίστως μέσω επενδύσεων στον κλάδο ακινήτων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της επενδυτικής πολιτικής είναι η ενεργή επιλογή κτηματικών
εταιρειών και εταιρειών ακινήτων καθώς και εταιρειών χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακινήτων. Για την επιλογή των τίτλων, η διαφοροποίηση
στον κλάδο ανάπτυξης λιανικών πωλήσεων και τον κλάδο γραφείων
λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των θεμελιωδών οικονομικών
μεγεθών σε σχέση με παράγοντες, όπως οι διοικητικές ικανότητες, η
στρατηγική, η χρηματοοικονομική δομή, οι προοπτικές ανάπτυξης, η
θεωρούμενη ικανότητα πραγματοποίησης κερδών, τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα και η εξειδίκευση κάθε εκδότη.

Επενδυτικές αρχές
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ια), ποσοστό τουλάχιστον

ίσο με το 90% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε
Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων
(REITs), εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί σε χώρα που είναι
κράτος-μέλος της Ε.Ε. και

– είναι εισηγμένες στο δείκτη EPRA Europe Real Estate Index
– ή συμμετέχουν κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες ανάπτυξης

λιανικών πωλήσεων ή δραστηριότητες του κλάδου γραφείων, και
είτε συμμετέχουν είτε αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
και/ή των κερδών τους από τον κλάδο ακινήτων.

Τα στοιχεία που συνδέονται, όπως ορίζεται στο σημείο δ), συμπερι-
λαμβάνονται στο ανωτέρω όριο της πρώτης πρότασης.

β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκε-
φαλαίου επενδύεται άμεσα σε Μετοχές συγκεκριμένων εταιρειών,
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων (REITs),
οι οποίες έχουν συσταθεί σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τα στοιχεία που
συνδέονται, όπως ορίζεται στο σημείο δ), συμπεριλαμβάνονται στο
ανωτέρω όριο της πρώτης πρότασης.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), ποσοστό
έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται
σε Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων ακι-
νήτων (REITs), οι οποίες έχουν συσταθεί σε χώρα του Ο.Ο.Σ.Α. ή
σε ευρωπαϊκή χώρα εκτός από αυτές που αναφέρονται στα σημεία
α) και β). Τα στοιχεία που συνδέονται, όπως ορίζεται στο σημείο δ),
συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω όριο της πρώτης πρότασης.

δ) Ποσοστό έως 25% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε πιστοποιητικά δεικτών και πιστοποιητικά Μετοχών
και καλαθιών Μετοχών, καθώς και σε τίτλους επιλογής των οποίων
το προφίλ κινδύνου συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού που ανα-
φέρονται στα σημεία α) πρόταση 1, β) πρόταση 1 και γ) ή με τις
αγορές επενδύσεων στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν
λόγω στοιχεία ενεργητικού.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), η απόκτηση
στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζονται στα σημεία α) πρόταση 1,
β) πρόταση 1 και γ) πρόταση 1, των οποίων οι εκδότες έχουν την
έδρα τους σε Αναδυόμενες Αγορές, δεν δύναται να υπερβαίνει το
10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

στ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ια), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων περιορίζεται σε τίτλους, οι οποίοι κατά το χρόνο
απόκτησής τους έχουν λάβει αξιολόγηση κατηγορίας επενδυτικού
βαθμού από αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας (η επονομαζόμενη «αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού»).

η) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια που
ανήκουν στις επενδύσεις, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 2,
τα οποία αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς ή μετοχικά
αμοιβαία κεφάλαια και/ή αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν προ-
σέγγιση απόλυτης απόδοσης. Δεν ισχύει κανένας βασικός περιορι-
σμός σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων η διαχείριση
γίνεται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια την Εταιρεία Διαχείρισης ή
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης
συνδέεται μέσω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 –μαζί με άλλες επενδύσεις όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 πρώτη περίπτωση– περιορίζονται στο 10% του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

θ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
μέσα χρηματαγοράς, των οποίων η αξία μαζί με την αξία των αμοι-
βαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς που επενδύονται όπως ορίζεται
στο σημείο η), σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ια), δύναται
να ανέρχεται συνολικά κατ’ ανώτατο στο 25% του ενεργητικού του
Υποκεφαλαίου. Οποιαδήποτε εξασφάλιση ή περιθώριο κέρδους
παρέχεται δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το όριο.

ι) Το τμήμα του ενεργητικού και παθητικού που δεν είναι εκπεφρα-
σμένο σε ευρωπαϊκό νόμισμα δύναται να υπερβαίνει το 10% της αξίας
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει πραγματο-
ποιηθεί αντιστάθμιση για το συναλλαγματικό κίνδυνο που υπερβαίνει
αυτό το όριο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ενεργητικό και
το παθητικό είναι εκπεφρασμένα σε ένα νόμισμα, στο συγκεκριμένο
όριο θα συνυπολογίζεται το συνολικό καθαρό άθροισμά τους. Τα
επενδυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα
θεωρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία
βρίσκεται η έδρα του εκδότη (για τίτλους που αντιπροσωπεύουν
μετοχές: η εταιρεία, για πιστοποιητικά: ο υποκείμενος τίτλος).

ια)Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α), γ), ε), ζ) και θ).

ιβ)Κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρούνται τα
όρια που παρατίθενται στα σημεία α), β) και θ).

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει κινδύνους και ευκαιρίες που συνδέονται με τα στοι-
χεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύονται σε αγορές ομο-
λόγων/χρηματαγορές, τα οποία όμως διευρύνονται και αυξάνονται
κυρίως από τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε μετοχές.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-
στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλο-
μένου, οι ειδικοί κίνδυνοι των (έμμεσων) επενδύσεων σε στοιχεία που
συνδέονται με ακίνητα, ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένους
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κλάδους, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος χώρας
και περιοχής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών,
ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά
με τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών,
θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Από την άποψη αυτή, κάποιο ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, καθώς και οι ειδικοί
κίνδυνοι που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοι-
χεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υπο-
θήκες (ΜΒS) και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών,
ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής
Απόδοσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού,
στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υπο-
χρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολής
των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο
τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των
υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις
κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο
βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων σε υπο-
κείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που αναμένουν
αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της αγοράς
και αύξηση ενεργητικού που απορρέει πρωτίστως από τις ευκαιρίες
της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθ-
μίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο
εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το
εν λόγω νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να
υπάρχει η προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο
που ο κίνδυνος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
26 Μαρτίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0342694162)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.



182

Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη μακρο-
πρόθεσμης απόδοσης μέσω επενδύσεων σχετικών με στοιχεία ενεργη-
τικού από την αγορά μετοχών και την αγορά ομολόγων/χρηματαγορά,
κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η ευέλικτη
στρατηγική κατανομής στοχεύει στην παροχή της δυνατότητας στο
Υποκεφάλαιο να συμμετέχει ευρέως σε τυχόν άνοδο των αγορών μετο-
χών και ομολόγων, περιορίζοντας τις απόλυτες ζημίες επί του συνόλου
του Υποκεφαλαίου και στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

Επενδυτικές αρχές
α) Είναι δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση

Μετοχών, καθώς και τίτλων επιλογής προς εγγραφή σε Μετοχές,
των οποίων οι εκδότες έχουν συσταθεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα
ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου θ), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 50% των στοιχείων ενεργητικού που επεν-
δύονται σε Μετοχές, όπως ορίζεται στην πρόταση 1, είναι στοιχεία
ενεργητικού, των οποίων οι εκδότες έχουν συσταθεί σε χώρα που
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε πιστοποιητικά δεικτών και άλλα πιστοποιητικά, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τα στοιχεία ενερ-
γητικού που αναφέρονται στην πρόταση 1 ή με τις επενδυτικές
αγορές με τις οποίες συνδέονται τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

β) Για το Υποκεφάλαιο είναι δυνατή η απόκτηση Έντοκων Τίτλων.
Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η από-
κτηση πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους
Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να τοπο-
θετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

γ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται επί-
σης να επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια
που ανήκουν στις επενδύσεις, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 2.
Δεν ισχύει κανένας βασικός περιορισμός σχετικά με τα αμοιβαία
κεφάλαια των οποίων η διαχείριση γίνεται, άμεσα ή έμμεσα, από την
ίδια την Εταιρεία Διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την
οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται μέσω σημαντικής άμεσης ή
έμμεσης συμμετοχής.

Όπως ορίζεται στην παρούσα επενδυτική πολιτική, τα μικτά αμοι-
βαία κεφάλαια θεωρείται ότι δεν αποτελούν μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια ούτε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ούτε αμοιβαία κεφά-
λαια χρηματαγοράς.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 –μαζί με άλλες επενδύσεις όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1
Αρ. 2 πρώτη περίπτωση– περιορίζονται στο 10% του ενεργητικού
του Υποκεφαλαίου.

δ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου θ), η απόκτηση
στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στα σημεία α) πρόταση 2, β)
πρόταση 1 και δ), των οποίων οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε
Αναδυόμενες Αγορές, δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του ενεργη-
τικού του Υποκεφαλαίου.

στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου θ), η απόκτηση
Έντοκων Τίτλων, οι οποίοι κατά το χρόνο απόκτησής τους είναι

Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

ζ) Σε επίπεδο Υποκεφαλαίου, το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού
που δεν είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ

– όπως ορίζεται στα σημεία β) πρόταση 1 και δ),
– όπως ορίζεται στο σημείο γ), τα οποία είναι ομολογιακά αμοιβαία

κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, καθώς και
– το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων δανείων σύμφωνα με το Παράρ-

τημα 1 Αρ. 2 δεύτερη περίπτωση, τα οποία δεν είναι εκπεφρασμένα
σε Ευρώ

δύναται να υπερβαίνει το 10% της αξίας του Υποκεφαλαίου, μόνον
εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για το ποσό που υπερ-
βαίνει αυτό το όριο.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Αρ. 2 δεύτερη
περίπτωση, είναι εκπεφρασμένα σε ένα νόμισμα, στο συγκεκριμένο
όριο θα συνυπολογίζεται το συνολικό καθαρό άθροισμά τους. Τα επεν-
δυτικά μέσα που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεω-
ρείται ότι είναι εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία
βρίσκεται η έδρα του εκδότη.

η) Δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της μέσης σταθμισμένης υπολειπό-
μενης διάρκειας (λήξης) που αντιστοιχεί στην αξία διαθεσίμων των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που επενδύεται σε ομό-
λογα και χρηματαγορές.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει σε
αντίστοιχους τίτλους εταιρειών όλων των μεγεθών, άμεσα ή έμμεσα.
Παρόλ’ αυτά, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,
ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται συνήθως να εστιάζει σε εται-
ρείες μεγαλύτερου μεγέθους.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται, συγκεκριμένα, να επενδύει επί-
σης άμεσα ή έμμεσα σε Μετοχές Αξίας και Αναπτυξιακές Μετοχές.
Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο Διαχειρι-
στής Επενδύσεων δύναται να εστιάσει είτε σε Μετοχές Αξίας ή
Αναπτυξιακές Μετοχές είτε σε ευρύ φάσμα επενδύσεων.

θ) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
α) πρόταση 2, ε) και στ).

ι) Κατά παρέκκλιση του επενδυτικού στόχου που περιγράφηκε ανω-
τέρω, τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστοποίηση ή τη
συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, ο στόχος του Υποκεφαλαίου εστιά-
ζεται στη ρευστοποίηση του τελευταίου.

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς
διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων,
ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδοσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Allianz Tactical Asset Allocation Euroland
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Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με τις αγορές
ομολόγων/χρηματαγορές, τα οποία όμως αυξάνονται κυρίως από τα
στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται σε αγορές μετοχών.

Σημαντικό ρόλο παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προσανατολισμός του
Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο
γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-
στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλο-
μένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος χώρας και περιο-
χής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίν-
δυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Αναφορικά με
τον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου προς την αγορά μετοχών, θα
πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι η υποχώρηση των τιμών,
ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό της και όταν παρατείνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των αγορών ομο-
λόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επι-
τοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο
κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενερ-
γητικού (ABS) και με τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται από υποθήκες
(ΜΒS) και, σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο
κίνδυνος θεματοφυλακής, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού,
στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υπο-
χρεώσεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών
των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών
για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο τροποποίησης
του Καταστατικού, της επενδυτικής πολιτικής και των υπόλοιπων
βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον
κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους των επενδύσεων
σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και, ιδιαίτερα, στον αυξανόμενο
κίνδυνο απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του Υποκεφα-
λαίου ενδέχεται να αυξηθεί.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που επενδύουν
σε Ευρώ και αναμένουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα
επιτόκια της αγοράς και αύξηση ενεργητικού που απορρέει κυρίως από
τις ευκαιρίες της αγοράς, ενώ σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων που
αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το
σημείο εστίασης εξακολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση
το εν λόγω νόμισμα.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
26 Μαρτίου 2008 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0342715850)

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιή-
σεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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I. Επενδυτικός στόχος – Φάση 1
(έως και την 25η Απριλίου 2014)

Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την εξασφάλιση
ποσοστού συμμετοχής περίπου 115% στη μέση απόδοση οκτώ καλα-
θιών Μετοχών από την έναρξη διάθεσης του Υποκεφαλαίου κατά τη
λήξη της Φάσης 1. Την ίδια στιγμή, επιδιώκεται η επίτευξη ελάχιστης
Τιμής Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR), η
οποία να ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ κατά την 25η Απριλίου
2014. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν ιδίως παράγωγα μέσα.
Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνέχεια.

∆εν είναι δυνατόν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι θα επιτευχθεί
συµµετοχή της τάξης του 115%.

1) Συνολική δοµή των παραγώγων
(Συµφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Το μέσο για την επίτευξη του στόχου της επενδυτικής πολιτικής είναι
η συνολική δομή των παραγώγων [εξωχρηματιστηριακό(ά) παράγωγο(α)].
Μέσω των παραγώγων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο, οι
προμήθειες που περιγράφονται στη συνέχεια, «Συμμετοχή στη δυνητική
απόδοση των καλαθιών Μετοχών» και «Εξασφάλιση ελάχιστης Τιμής
Εξαγοράς», θα δημιουργηθούν τελικά για το Υποκεφάλαιο ως αμοιβή
για τη συνεισφορά που θα παρασχεθεί από το Υποκεφάλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική δομή των παραγώγων δύναται να απο-
τελείται ειδικότερα από διάφορα μεμονωμένα παράγωγα τα οποία δια-
κινούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, λαμβάνουν υπ' όψιν ωστό-
σο τα παράγωγα που είχαν διακινηθεί προηγουμένως και ακολουθούν
την πορεία τους. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά μεμο-
νωμένο παράγωγο αυτού του τύπου, με ειδικό στόχο την αποφυγή της
παραβίασης των ορίων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 Αρ. 3 α), ή
με στόχο την επίτευξη ρευστότητας. Ο αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος
προβλέπεται για τις συναλλαγές παραγώγων που πρόκειται να διεξα-
χθούν στο πλαίσιο της συνολικής δομής των παραγώγων, είναι πρω-
τίστως η Τράπεζα Dresdner Bank AG, Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Προμήθεια για «Εξασφάλιση ελάχιστης Τιμής Εξαγοράς»
Στο πλαίσιο της προμήθειας για «Εξασφάλιση ελάχιστης Τιμής Εξα-
γοράς», ο αντισυμβαλλόμενος της συνολικής δομής των παραγώγων
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει πληρωμή προς το τέλος
της Φάσης 1, η οποία να επαρκεί για να αποτελέσει την προαναφερ-
θείσα επιδιωκόμενη ελάχιστη Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγο-
ρίας Μεριδίων AT (EUR), στην κατάλληλη χρονική φάση.

Προμήθεια για «Συμμετοχή στη δυνητική απόδοση
των καλαθιών Μετοχών»
Στο πλαίσιο της προμήθειας για «Συμμετοχή στη δυνητική απόδοση των
καλαθιών Μετοχών», ο αντισυμβαλλόμενος της συνολικής δομής των
παραγώγων αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει πληρωμή υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα της πληρωμής που προκύπτει
από την προμήθεια για «Εξασφάλιση ελάχιστης Τιμής Εξαγοράς» προς
το τέλος της Φάσης 1, με βάση την απόδοση των οκτώ καλαθιών Μετο-
χών – σε σχέση με τις τιμές των μεμονωμένων Μετοχών ή παρεμφερών
τίτλων (μετοχικοί τίτλοι). Οι τρεις μετοχικοί τίτλοι, οι οποίοι σε κάθε
περίπτωση προέρχονται από τον κατάλογο που παρουσιάζεται στη
συνέχεια και κατανεμήθηκαν στο ίδιο καλάθι Μετοχών, αποτελούν το
προαναφερθέν καλάθι Μετοχών.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1, υπάρχουν οκτώ ημερομηνίες κατά τις
οποίες, από την ομάδα των διαθέσιμων καλαθιών Μετοχών, δεσμεύεται
η απόδοση του καλαθιού Μετοχών που κατέγραψε την υψηλότερη τιμή
από την έναρξη διάθεσης του Υποκεφαλαίου («ημερομηνία δέσμευσης»).
Στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση ενός καλαθιού Μετοχών αντιστοιχεί (σύμ-
φωνα με τους κανονισμούς της ενότητας «Αντικατάσταση μετοχικών
τίτλων ή προσαρμογές απόδοσης τιμών στην περίπτωση γεγονότων
που αφορούν μετοχικούς τίτλους») στη μέση απόδοση τιμών των μετο-
χικών τίτλων που περιλαμβάνονται σε αυτό, μετά από την έναρξη
διάθεσης του Υποκεφαλαίου στο αντίστοιχο χρηματιστήριο (βλ. παρα-
δείγματα υπολογισμού). Ένα καλάθι Μετοχών μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί μόνο μία φορά για τη δέσμευση της συνολικής απόδοσης, ενώ το
εν λόγω καλάθι Μετοχών και, ως εκ τούτου, η απόδοσή του μετά την
ημερομηνία δέσμευσης δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τις μελλοντικές
ημερομηνίες δέσμευσης.

Οι ημερομηνίες δέσμευσης είναι κατά κανόνα οι ακόλουθες: 24 Απριλίου
2007, 24 Απριλίου 2008, 24 Απριλίου 2009, 23 Απριλίου 2010, 21 Απριλίου
2011, 24 Απριλίου 2012, 24 Απριλίου 2013 και 22 Απριλίου 2014.

Η δέσμευση καθορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει των σχετικών τιμών
κλεισίματος στο αντίστοιχο χρηματιστήριο κατά τις εν λόγω ημερομηνίες.

Εάν σε μία από τις ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν πραγμα-
τοποιούνται χρηματιστηριακές συναλλαγές σε ένα από τα αντίστοιχα
χρηματιστήρια, κατά τον καθορισμό της δέσμευσης

– λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τιμές κλεισίματος των Μετοχικών τίτλων στις
προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατά τις οποίες χρηματιστηριακές
συναλλαγές σχετικές με τους εν λόγω τίτλους πραγματοποιούνται
στο αντίστοιχο χρηματιστήριο

– λαμβάνονται υπ' όψιν οι τιμές κλεισίματος των μετοχικών τίτλων
την επόμενη ημέρα πραγματοποίησης χρηματιστηριακών συναλ-
λαγών στο αντίστοιχο χρηματιστήριο, μετά τις προαναφερθείσες
ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται χρηματιστη-
ριακές συναλλαγές.

Protect Global Winner 2014

Συµµετοχική ISIN Aρ. καλαθιού Σχετικό χρηµατιστήριο
εταιρεία Mετοχών

1 DEXIA BE0003796134 1 Euronext
2 GDF SUEZ FR0010208488 1 Euronext
3 TOTAL FR0000120271 1 Euronext
4 DT TELEKOM DE0005557508 2 Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
5 DT POST DE0005552004 2 Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
6 RWE DE0007037129 2 Χρηµατιστήριο Αξιών Φρανκφούρτης
7 BT GROUP GB0030913577 3 Χρηµατιστήριο Αξιών Λονδίνου
8 HSBC HOLDINGS GB0005405286 3 Χρηµατιστήριο Αξιών Λονδίνου
9 LLOYDS TSB GRP GB0008706128 3 Χρηµατιστήριο Αξιών Λονδίνου
10 ENEL IT0003128367 4 Χρηµατιστήριο Αξιών Μιλάνου
11 ENI IT0003132476 4 Χρηµατιστήριο Αξιών Μιλάνου
12 TELECOM ITALIA IT0003497168 4 Χρηµατιστήριο Αξιών Μιλάνου
13 HYUNDAI MOTOR KR7005380001 5 Χρηµατιστήριο Αξιών Κορέας
14 SAMSUNG ELECTR KR7005930003 5 Χρηµατιστήριο Αξιών Κορέας
15 LG ELECTRONICS KR7066570003 5 Χρηµατιστήριο Αξιών Κορέας
16 TOKYO ELEC PWR JP3585800000 6 Χρηµατιστήριο Αξιών Τόκυο
17 TOKYO GAS JP3573000001 6 Χρηµατιστήριο Αξιών Τόκυο
18 TOYOTA MOTOR CO JP3633400001 6 Χρηµατιστήριο Αξιών Τόκυο
19 CHEVRON US1667641005 7 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
20 AT&T US00206R1023 7 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
21 BANK OF AMERICA US0605051046 7 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
22 CO VALE DO RIO US2044122099 8 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
23 PETROLEO BRASIL US71654V4086 8 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
24 TELE NORTE LESTE US8792461068 8 Χρηµατιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης
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Η ημερομηνία δέσμευσης επαναπρογραμματίζεται καταλλήλως.

Όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο, από τα 8 καλάθια μετοχών της
συνολικής δομής παραγώγων, η δέσμευση των καλαθιών μετοχών που
αναφέρονται πραγματοποιήθηκε βάσει των αξιών που αναγράφονται
κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες δέσμευσης:

Στο τέλος της περιόδου ισχύος της συνολικής δομής των παραγώγων,
λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών των αποδόσεων που έχουν δεσμευτεί
για τα οκτώ καλάθια Μετοχών (μέση απόδοση των καλαθιών Μετοχών).

Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο της προμήθειας για
«Συμμετοχή στη δυνητική απόδοση των καλαθιών Μετοχών» ουσια-
στικά συνίσταται στην πληρωμή που πρέπει να καταβληθεί προς το
τέλος της Φάσης 1, ποσού που αντιστοιχεί στη μέση απόδοση των καλα-
θιών Μετοχών επί την ονομαστική αξία της συνολικής δομής των διαθέ-
σιμων παραγώγων στο τέλος της Φάσης 1 και επί τον παράγοντα
1,15.Εάν το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού αυτού είναι αρνητικό,
δεν θα καταβληθεί πληρωμή προς το Υποκεφάλαιο που να απορρέει
από την προμήθεια αυτή.

Παραδείγματα υπολογισμών για την προμήθεια «Συμμετοχή στη
δυνητική απόδοση των καλαθιών Μετοχών»:
Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στα ακόλουθα παραδείγματα είναι
πλασματικές. Οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να είναι καλύτερες
ή χειρότερες.

Υπολογισµός της απόδοσης ενός καλαθιού Μετοχών
από την έναρξη διάθεσης του ΥποκεφαλαίουHµεροµηνία Συµµετοχική ISIN Aρ. Aπόδοση καλαθιού Mετοχών

δέσµευσης εταιρεία καλαθιού κατά την αντίστοιχη
Μετοχών ηµεροµηνία δέσµευσης

από την έναρξη διάθεσης
του Yποκεφαλαίου

24 Aπριλίου 2007 CHEVRON US1667641005 7 29,04%
AT & T US00206R1023
BANK OF AMERICA US0605051046

24 Απριλίου 2008 CO VALE DO RIO US2044122099 8 130,44%
PETROLEO BRASIL US71654V4086
TELE NORTE LESTE US8792461068

24 Απριλίου 2009 HYUNDAI MOTOR KR7005380001 5 0,17%
SAMSUNG ELECTR KR7005930003
LG ELECTRONICS KR7066570003

Μετοχή 1 Μετοχή 2 Μετοχή 3

Απόδοση από την έναρξη διάθεσης

Υπολογισμός της μέσης απόδοσης (απόδοση Μετοχής 1

του καλαθιού μετοχών από την έναρξη + απόδοση Μετοχής 2

διάθεσης (τύπος) + απόδοση Μετοχής 3) / 3

Υπολογισμός της μέσης απόδοσης του (47 % + 35 % – 10 %) / 3 = 24 %

καλαθιού μετοχών από την έναρξη

διάθεσης (παράδειγμα)

«Κλείδωμα», εάν είναι η υψηλότερη 24 %

απόδοση όλων των σχετικών καλαθιών
μετοχών από την έναρξη διάθεσης

47 % 35 % – 10 %

Υπολογισµός της σχετικής µε την αποτίµηση απόδοσης των καλαθιών Μετοχών από την έναρξη διάθεσης του Υποκεφαλαίου

1 50 % – 10 % 100 % 30 %

2 100 % – 20 % 120 % 60 % 15 %

3 150 %

4 10 % 120 % 20 %

5 20 % 105 % 105 %

6 10 % 60 % 5 %

7 – 10 % – 5 % – 5 %

8 22 % 22 %

Σύνολο 672 %

Μέση απόδοση των καλαθιών μετοχών (Σύνολο/8) 84 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Αρ. 1 Αρ. 2 Αρ. 3 Αρ. 4 Αρ. 5 Αρ. 6 Αρ. 7 Αρ. 8

Μετοχές

Έτος
Καλάθι

μετοχών

150 %0 % 15 % 90 % 5 % 63 %

30 %

45 %

– 20 %

0 %

60 % 25 %

15 %

60 %

21 % 100 %

42 %

84 %

120 %

120 %
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Ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος σε συνολική δομή παραγώγων δια-
τηρεί συνήθως τη δυνατότητα διακοπής της συνολικής δομής παρα-
γώγων χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μεταβολής
των εξωτερικών συνθηκών και ιδίως κατά τη μεταβολή της νομικής ή
φορολογικής κατάστασης του αντίστοιχου αντισυμβαλλομένου στη
συνολική δομή παραγώγων. Εάν, ως εκ τούτου, πραγματοποιηθεί ρευ-
στοποίηση του Υποκεφαλαίου, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διαχειριστής
Επενδύσεων δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επιδιώκει τον επεν-
δυτικό στόχο του Υποκεφαλαίου στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων και της ρευστοποίησης
του Υποκεφαλαίου, και το Υποκεφάλαιο θα ετοιμαστεί για ρευστοποίη-
ση. Εάν το Υποκεφάλαιο δεν πρόκειται να ρευστοποιηθεί εξαιτίας της
διακοπής της συνολικής δομής παραγώγων χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση,
αλλά ο αντισυμβαλλόμενος στην εν λόγω συνολική δομή παραγώγων
πρόκειται να αντικατασταθεί από καινούργιο αντισυμβαλλόμενο, τότε
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ενδέχεται οι επενδυτές να
μην συμμετέχουν με τον τρόπο που καθορίστηκε.

2) Αντικατάσταση µετοχικών τίτλων ή προσαρµογές
απόδοσης τιµών στην περίπτωση γεγονότων
που αφορούν µετοχικούς τίτλους

Στην περίπτωση των ακόλουθων γεγονότων που αφορούν μετοχικούς
τίτλους, δύναται να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή μετοχικών τίτλων σε
επίπεδο καλαθιών Μετοχών, με άλλους μετοχικούς τίτλους ή, ανάλογα
με την περίσταση, να γίνουν προσαρμογές στις τιμές που θα ληφθούν
υπ’ όψιν στον υπολογισμό της απόδοσης τιμών του μετοχικού τίτλου:

– μόνιμη διακοπή της εισαγωγής στον επίσημο κατάλογο του αντί-
στοιχου χρηματιστηρίου

– συνένωση της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια, ή τα μερί-
δια με τα οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι, με άλλη εταιρεία

– αφερεγγυότητα της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια ή τα
μερίδια με τα οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι

– συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας των μετοχικών τίτλων
– εθνικοποίηση της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια ή τα

μερίδια με τα οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι
– μετατροπή της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια ή τα

μερίδια με τα οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι
– διανομή τίτλων της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια ή τα

μερίδια με τα οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι
– χορήγηση δικαιωμάτων εγγραφής σχετικά με μετοχικούς τίτλους

της εταιρείας που εξέδωσε τα εν λόγω μερίδια ή τα μερίδια με τα
οποία σχετίζονται οι παρεμφερείς τίτλοι.

Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την πρώτη έως το πέμπτη
περίπτωση, ο σχετικός μετοχικός τίτλος αντικαθίσταται από διαφορε-
τικό μετοχικό τίτλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία που εξέδωσε
τα νέα μερίδια ή τα μερίδια με τα οποία σχετίζονται οι νέοι παρεμφε-
ρείς τίτλοι πρέπει να είναι blue chip από την ίδια χώρα ή από την ίδια
περιοχή και, εάν είναι δυνατόν, από τον ίδιο ή σχετικό κλάδο με τον
προηγούμενο τίτλο. Η αντικατάσταση που πραγματοποιείται έχει
μελλοντική ισχύ.

Όσον αφορά στην περίπτωση του έκτου σημείου, εάν από τη μετα-
τροπή προκύψει μια νέα μετοχή, ο σχετικός μετοχικός τίτλος αντικα-
θίσταται από νέα Μετοχή ή παρεμφερή τίτλο που σχετίζεται με τη νέα
εταιρεία. Εάν η μετατροπή διεξαχθεί με διαφορετικό τρόπο, η αντικα-
τάσταση διεξάγεται όπως στις πέντε πρώτες περιπτώσεις. Η αντικατά-
σταση που πραγματοποιείται έχει μελλοντική ισχύ.

Αναφορικά με την έβδομη περίπτωση, για την εξισορρόπηση της μείω-
σης τιμών κατά την ημερομηνία αποκοπής, η τιμή του μετοχικού τίτλου
που λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό της απόδοσης τιμών προ-
σαρμόζεται για την εν λόγω μείωση.

Αναφορικά με το όγδοο σημείο, για την εξισορρόπηση της υπολογι-
στικής μείωσης τιμών κατά την ημερομηνία αποκοπής, η τιμή του
μετοχικού τίτλου που λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό της από-
δοσης τιμών προσαρμόζεται για την εν λόγω μείωση.

Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της από-
δοσης μιας νέας Μετοχής που πρόκειται να εισαχθεί: με βάση την τιμή
της νέας Μετοχής που πρόκειται να εισαχθεί κατά την ημερομηνία της
συμφωνίας ανταλλαγής, καθορίζεται μία ενδεικτική αρχική αξία για
την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του Υποκεφαλαίου. Η εν λόγω αξία
λαμβάνει υπ’ όψιν την απόδοση της Μετοχής που πρόκειται να ανταλ-
λαχθεί, από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης έως την ημερομηνία της
συμφωνίας ανταλλαγής.

II. Εγγύηση κατά την 25η Απριλίου 2014

Η Εταιρεία Διαχείρισης εγγυάται σε κάθε Μεριδιούχο ότι η Τιμή Εξα-
γοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) του παρόντος
Υποκεφαλαίου κατά την 25η Απριλίου 2014 (Ημερομηνία Εγγύησης)
θα ανέρχεται τουλάχιστον στα 100 Ευρώ (δηλαδή, πριν από την αφαί-
ρεση των φόρων παρακράτησης που επιβαρύνουν τον Μεριδιούχο,
ειδικότερα πριν από την αφαίρεση τυχόν φόρων κεφαλαιακών κερδών/
φόρων επί του εισοδήματος από τόκους). Σε περίπτωση που η Τιμή
Εξαγοράς της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR) δεν πληροί το εγγυη-
μένο ελάχιστο ποσό κατά την Ημερομηνία Εγγύησης, η Εταιρεία Διαχεί-
ρισης θα διοχετεύσει κατάλληλα ποσά από δικούς της πόρους στο
Υποκεφάλαιο μέχρις ότου επιτευχθεί η εγγυημένη αξία.

Η διατήρηση των εγγυημένων επιπέδων τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια της
Φάσης 1 δεν αποτελεί στόχο της επενδυτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου,
οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το εγγυημένο επίπεδο τιμών
αφορά αποκλειστικά την Ημερομηνία Εγγύησης. Κατά συνέπεια, ενδέ-
χεται να υπάρξουν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της Φάσης 1.

Τα έσοδα του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε τυχόν φόρους
παρακράτησης ή φόρους στην πηγή, στις χώρες όπου επενδύεται το
ενεργητικό του Υποκεφαλαίου. Εάν υπάρξει μείωση στο κεφαλαιακό
εισόδημα του Υποκεφαλαίου μετά την εφαρμογή των εν λόγω φόρων
ή αλλαγών, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς κατά την Ημερομηνία Εγγύησης
θα μειωθεί κατά ποσό ίσο με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντί
στοιχα η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μερι-
δίων AT (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο,
ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κεφαλαιακού εισοδήματος.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύνανται να υπόκεινται
σε φόρους κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρησή τους σε
χώρες στις οποίες βρίσκονται σε θεματοφυλακή ή στις οποίες διακι-
νούνται ή από τις οποίες προέρχονται. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία ενερ-
γητικού του Υποκεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται επίσης σε φορο-
λόγηση και, πιο συγκεκριμένα, υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο
εισφοράς (Taxe d’Abonnement). Εάν, κατά την εφαρμογή των εν λόγω
φόρων ή μεταβολών τα στοιχεία ενεργητικού του(των) Υποκεφαλαίου(ων)
ή το ίδιο το Υποκεφάλαιο χάσει την αξία του ή παρακρατηθούν φόροι
κατά την απόκτηση, την πώληση ή τη διατήρηση στοιχείων ενεργη-
τικού, η εγγυημένη Τιμή Εξαγοράς κατά την Ημερομηνία Εγγύησης
θα μειωθεί κατά ποσό ίσο με το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί αντί-
στοιχα η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μερι-
δίων AT (EUR), υπολογισμένη σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.

III. Επενδυτικός στόχος για τις επόµενες φάσεις
(από την 26η Απριλίου 2014 και εξής)

Μετά τη Φάση 1, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου διαθέ-
τουν προφίλ ευκαιριών/κινδύνου προσανατολισμένο προς τις χρημα-
ταγορές για μέγιστο διάστημα 40 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα δημιουργηθεί μια νέα δομή
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οκτώ καλαθιών Μετοχών, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την περίοδο
χρηματαγοράς (περίοδος αναδιάρθρωσης) και η οποία προορίζεται να
έχει, κατ’ αρχήν, παρεμφερή δομή με τη Φάση 1. Φυσικά, οι όροι και
οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μεταγενέστερη δομή εξαρτώνται
από τις συνθήκες της αγοράς τη χρονική στιγμή της αναδιάρθρωσης.
Κατά τη λήξη κάθε δομής, θα ξεκινά μια νέα δομή μετά την περίοδο
αναδιάρθρωσης (έννοια κυλιόμενης ανανέωσης).

Η επενδυτική πολιτική που αφορά στις εν λόγω μεταγενέστερες δομές
προσανατολίζεται στην απόκτηση συμμετοχής τουλάχιστον 100%,
κατά προσέγγιση, στο μέσο όρο απόδοσης των οκτώ καλαθιών Μετοχών
από την έναρξη της νέας δομής του Υποκεφαλαίου μέχρι το τέλος
της επόμενης νέας περιόδου 8 ετών, παρόμοιας δομής με τη Φάση 1.
∆εν είναι δυνατόν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα επιτευχθεί
συµµετοχή της τάξης του 100%. Το ποσοστό συµµετοχής προ-
σανατολίζεται στις συνήθεις συνθήκες αγοράς.

Για τα καλάθια Μετοχών των μεταγενέστερων δομών δύναται να ληφθούν
υπ’ όψιν μετοχές από τους ακόλουθους δείκτες:

– MSCI World
– DJ EuroStoxx
– CAC 40
– MIB 30
– DAX 30
– KOSPI
– TOPIX
– Nikkei 225
– SP 500
– Bovespa.

Εάν κάποιος από τους δείκτες που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι
πλέον διαθέσιμος, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να τον αντικατα-
στήσει με άλλο δείκτη που θα θεωρηθεί κατάλληλος.

Ταυτόχρονα, πρόθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι να επιδιώξει
ελάχιστη Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μεριδίων AT (EUR)
στο τέλος κάθε νέας δομής, η οποία να ισοδυναμεί με την Κ.Α.Ε. της
τελευταίας ημέρας της προηγούμενης περιόδου αναδιάρθρωσης. Σε
αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως παράγωγα μέσα.

IV. Επενδυτικές αρχές

α) Για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου δύνανται να αγοραστούν Μετοχές
εταιρειών, οι οποίες έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
ή αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και/ή των κερδών τους
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δύνανται επίσης να απο-
κτηθούν για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου τίτλοι επιλογής για
Μετοχές των εν λόγω εταιρειών.

β) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αρ. 1 β),
οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.

γ) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να αποκτώνται
µέσα χρηµαταγοράς για λογαριασµό του Υποκεφαλαίου.

Η αγορά μέσων χρηματαγοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν,
αφενός

– έχουν αξιολογηθεί ως επενδυτικού βαθμού από αναγνωρισμένο οργα-
νισμό αξιολόγησης φερεγγυότητας κατά τη στιγμή της αγοράς, ή

– σε περίπτωση που δεν έχουν αξιολογηθεί αλλά, κατά την άποψη του
Διαχειριστή Επενδύσεων, μπορεί να θεωρηθεί ότι, εάν επρόκειτο να
αξιολογηθούν, θα αξιολογούνταν ως «επενδυτικού βαθμού»,

και αφετέρου, οι εκδότες τους έχουν, κατά το χρόνο απόκτησης,
την έδρα τους σε Ανεπτυγμένη Χώρα.

δ) Δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της μέσης σταθμισμένης υπολειπό-
μενης διάρκειας λήξης που αντιστοιχεί στην αξία των διαθεσίμων
αναφορικά με την έκθεση του Υποκεφαλαίου σε χρηματαγορές
και καταθέσεις.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων κεφα-
λαίων) περικλείει δυνατότητες και κινδύνους που συνδέονται με τοπο-
θετήσεις σε αγορές μετοχών.

Σημαντικό ρόλο παίζει ο προσανατολισμός του Υποκεφαλαίου προς την
αγορά μετοχών και, πιο συγκεκριμένα, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος φερεγ-
γυότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος αθέτησης πλη-
ρωμής και, σε μικρότερο βαθμό, οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο
κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μετα-
φοράς κεφαλαίων, καθώς και ο κίνδυνος θεματοφυλακής. Αναφορικά
με αυτό τον τύπο έκθεσης στον προσανατολισμό του Υποκεφαλαίου
προς την αγορά μετοχών, θα πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι
η υποχώρηση των τιμών, ιδίως όταν επηρεάζει την αγορά στο σύνολό
της και όταν παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ενεργητικό του Υποκεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των χρηματαγορών,
όπως ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας,
ο γενικός κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκά-
στοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αθέτησης
πληρωμής. Εφιστάται επίσης η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο
ρευστότητας, στους χρηματοδοτικούς κινδύνους χώρας και μεταφοράς
κεφαλαίων, καθώς και στον κίνδυνο θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι υψηλός σε σχέση με τις Κατηγορίες
Μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο συναλλαγματικός κίν-
δυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα ένα-
ντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρότερο
βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κίνδυνο διακανονισμού, στους ειδικούς κινδύνους των
επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κεφαλαιακό κίν-
δυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης
ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων των
άλλων Κατηγοριών Μεριδίων από τις υποχρεώσεις μεμονωμένων Κατη-
γοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο μεταβολών των βασικών συνθηκών,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι-
τικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στον κίνδυνο
του κόστους συναλλαγών που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών
για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο κεφάλαιο και στον κίνδυνο απόδοσης.

Υπάρχει εγγύηση που υπόκειται στις προϋποθέσεις που ορίστηκαν
ανωτέρω κατά το τέλος της Φάσης 1.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».
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Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενικές
διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που χρησι-
µοποιεί παράγωγα για κερδοσκοπικούς λόγους, προκειµένου να
αυξήσει τις αποδόσεις κατά την επιδίωξη του επενδυτικού στόχου.
Το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου βασίζεται ειδικότερα σε ένα
συνδυασµό απόκτησης ορισµένων µετοχών, καθώς και χρήσης
παραγώγων σε συνάρτηση µε την εν λόγω απόκτηση. Πρέπει να
τονιστεί ότι η προαναφερθείσα συνολική δοµή των παραγώγων
δύναται να οδηγήσει σε αύξηση του επενδυτικού επιπέδου του
Υποκεφαλαίου άνω του επενδυτικού επιπέδου ενός αµοιβαίου
κεφαλαίου που είναι πλήρως επενδεδυµένο σε τίτλους.

Κατά τη χρήση παραγώγων, ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων ακο-
λουθεί την προσέγγιση ελέγχου των κινδύνων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο στοχεύει ειδικότερα σε επενδυτές οι οποίοι, ενώ απο-
δέχονται τους σχετικά υψηλούς κινδύνους των διακυμάνσεων (αναφο-
ρικά με την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του Υποκεφαλαίου), ανα-
ζητούν δυσανάλογη συμμετοχή στην απόδοση ορισμένων καλαθιών
μετοχών, αλλά και οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προκαθο-
ρισμένη ελάχιστη Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο της Κατηγορίας Μερι-
δίων ΑΤ (EUR) στο τέλος της Φάσης 1.

Επομένως, σε σχέση με Κατηγορίες Μεριδίων που αντισταθμίζονται σε
μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, το σημείο εστίασης εξα-
κολουθεί να είναι οι επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Κατά την αγορά Μεριδίων, ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι
προσανατολισμένος τουλάχιστον προς τη λήξη της τρέχουσας δομής
ή προς τη λήξη της επόμενης δομής σε περίπτωση επενδύσεων σε
περίοδο αναδιάρθρωσης.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των Κατηγοριών Μεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
24 Απριλίου 2006 για την Κατηγορία Μεριδίων AT (EUR)
(ISIN LU0178450556)

Μόνον η Κατηγορία Μεριδίων ΑΤ (EUR) θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά
τη Φάση 1.

Λήξη συναλλαγών
7.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου»)
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
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Αυστρία

Σηµείωση για τους επενδυτές στη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας
Η διανομή των Μεριδίων των Υποκεφαλαίων Allianz RCM Asia Pacific,
Allianz RCM BRIC Equity, Allianz RCM China, Allianz RCM Euroland
Equity Growth, Allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM
Global Agricultural Trends, Allianz RCM Global EcoTrends, Allianz
RCM Global Equity, Allianz RCM Global Sustainability, Allianz RCM
Global Unconstrained, Allianz RCM Hong Kong, Allianz RCM Oriental
Income, Allianz RCM Tiger, Allianz RCM Total Return Asian Equity
και Allianz RCM US Equity Systematic στη Δημοκρατία της Αυστρίας
κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα Finanzmarktaufsicht (Βιέννη) σύμφωνα
με την παράγραφο 36 του νόμου InvFG.

Οι αιτήσεις εξαγοράς Μεριδίων των ανωτέρω Υποκεφαλαίων μπορούν
να κατατίθενται στους Πράκτορες Πληρωμών και Πληροφοριών στην
Αυστρία, οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν στους Μεριδιούχους έσοδα
εξαγοράς, διανομές, εάν υπάρχουν, και λοιπές πληρωμές μετρητοίς σε
Ευρώ, κατόπιν αιτήματός τους.

Επιπρόσθετα, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους επενδυτές,
όπως το Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο,
το Καταστατικό, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και οι τιμές
εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής διατίθενται δωρεάν από τον Πρά-
κτορα Πληρωμών και Πληροφοριών στην Αυστρία.

Γαλλία

Πληροφορίες για τους επενδυτές που φορολογούνται στη Γαλλία
Οι επενδυτικές πολιτικές για τα Υποκεφάλαια Allianz RCM Euroland
Equity Growth, Allianz RCM Europe Equity Growth και Allianz RCM
European Equity Dividend διατυπώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί
η καταλληλότητά τους για το γαλλικό αποταμιευτικό μετοχικό πρόγραμ-
μα (Plan d’Epargne en Actions – PEA). Ανατρέξτε στα αντίστοιχα ενη-
μερωτικά φύλλα για αυτά τα Υποκεφάλαια για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Γερµανία

Σηµείωση για τους επενδυτές στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας
Όλες οι πληρωμές προς τους Μεριδιούχους (έσοδα από εξαγορά, τυχόν
διανομές και άλλες πληρωμές) μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του
Πράκτορα Πληρωμών στη Γερμανία που αναγράφεται στο «Ευρετήριο».
Οι αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής μπορούν να υποβάλλονται στον
Πράκτορα Πληρωμών στη Γερμανία.

Αναφορικά με τη διάθεση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας, οι Τιμές Εγγραφής και Εξαγοράς δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο
στη διαδικτυακή τοποθεσία www.allianzglobalinvestors.de. Τυχόν
κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές δημοσιεύονται στην εφημερίδα
Börsen-Zeitung (εκδίδεται στη Φρανκφούρτη).

Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το
Καταστατικό, οι τρέχουσες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι τιμές
εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής, καθώς και άλλα έγγραφα τα
οποία αναφέρονται στην ενότητα «Διαθέσιμα έγγραφα τεκμηρίωσης»,
διατίθενται δωρεάν από τον Πράκτορα Πληροφοριών που αναγράφε-
ται στο Ευρετήριο του Ενημερωτικού Δελτίου και του Απλοποιημένου
Ενημερωτικού Δελτίου.

Κίνδυνος τροποποίησης των ανακοινωθεισών βασικών αρχών
φορολόγησης για τους επενδυτές που φορολογούνται στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
Τυχόν αλλαγή στις εσφαλμένες ανακοινωθείσες βάσεις φορολόγησης σε
σχέση με το αμοιβαίο κεφάλαιο για τα προηγούμενα οικονομικά έτη

ενδέχεται να έχει ως επακόλουθο, σε περίπτωση διόρθωσης με αρνητικές
φορολογικές επιπτώσεις για τον επενδυτή, την επιβάρυνση του επεν-
δυτή με φορολογικές χρεώσεις που προκύπτουν από τη διόρθωση των
προηγούμενων οικονομικών ετών, παρά το ότι ενδέχεται να μην είχε
επενδύσει στο αμοιβαίο κεφάλαιο εκείνη την περίοδο. Ομοίως, μπορεί
να πηγάζουν επιπτώσεις για τον επενδυτή και από το γεγονός ότι μια
διόρθωση με φορολογικά πλεονεκτήματα που αφορούν στο τρέχον
αλλά και στα προηγούμενα οικονομικά έτη, κατά τα οποία ο επενδυτής
είχε επενδύσει στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ενδέχεται να μην τον ωφελήσει
λόγω εξαγοράς ή πώλησης των Μεριδίων του πριν από την εφαρμογή
της εν λόγω διόρθωσης. Επιπρόσθετα, μια διόρθωση που αφορά φορο-
λογικές πληροφορίες ενδέχεται να οδηγήσει σε εισόδημα που υπόκειται
σε φορολόγηση ή σε φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία όμως απο-
τιμώνται σε διαφορετική περίοδο αποτίμησης σε σχέση με την περίοδο
που έπρεπε να αποτιμηθούν, γεγονός που είναι δυνατόν να έχει αρνη-
τικό αντίκτυπο στον μεμονωμένο επενδυτή. Επιπλέον, μια διόρθωση
που αφορά φορολογικά στοιχεία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η
βάση υπολογισμού φορολόγησης ενός επενδυτή να αντιστοιχεί ή ακόμη
και να υπερβαίνει την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ενδέχεται
να υπάρχουν μεταβολές στις ανακοινωθείσες βάσεις φορολόγησης,
ειδικότερα όταν οι γερμανικές φορολογικές αρχές ή περιοχές φορολο-
γικής δικαιοδοσίας προβαίνουν σε διαφορετικές ερμηνείες των σχετικών
φορολογικών ρυθμίσεων.

Ιταλία

Ειδικότερα στην Ιταλία, τα Μερίδια μπορούν να προσφέρονται στο
πλαίσιο προγραμμάτων αποταμίευσης από τους τοπικούς διανομείς,
οι οποίοι προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται αναλυτικά στην ιταλική φόρμα
εγγραφής και στο σχετικό παράρτημα.

Ελβετία

Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία
1. Αντιπρόσωπος και Πράκτορας Πληρωμών στην Ελβετία
Η Dresdner Bank (Schweiz) AG, Utoquai 55, CH-8034 Zurich, τελεί
χρέη Αντιπροσώπου και Πράκτορα Πληρωμών στην Ελβετία για τα
Μερίδια που διανέμονται στην Ελβετία.

2. Διεύθυνση όπου μπορείτε να ζητήσετε τα σχετικά έγγραφα
Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το
Καταστατικό, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, διατίθενται
δωρεάν μέσω του Αντιπροσώπου στην Ελβετία.

3. Δημοσιεύσεις
Οι δημοσιεύσεις στην Ελβετία πραγματοποιούνται στις εφημερίδες
«Schweizerisches Handelsamtsblatt» και «Handelszeitung».

Στην Ελβετία, οι Τιμές Εγγραφής και Εξαγοράς και/ή η Καθαρή Αξία
Ενεργητικού (με την ένδειξη «εξαιρούνται οι προμήθειες») των Μεριδίων
δημοσιεύονται καθημερινά στην εφημερίδα «Neue Zürcher Zeitung».

4. Πληρωμή αμοιβών και αμοιβή διανομής
Οι αμοιβές διανομής και οι αποζημιώσεις μπορούν να καταβάλλονται
στους διανομείς και τους επενδυτές αντίστοιχα, από την ετήσια αμοι-
βή διαχείρισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ή τους
κανονισμούς των αντίστοιχων δικαιοδοσιών στις οποίες διατίθενται
τα Μερίδια.

Όσον αφορά τη διανομή στην Ελβετία, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται
να καταβάλλει αποζημιώσεις στους ακόλουθους επενδυτές που πληρούν
τις προϋποθέσεις οι οποίοι, από εμπορικής πλευράς, διατηρούν τα
Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για λογαριασμό τρίτων:

Μέρος 4: Σηµαντικές πληροφορίες
για τους Επενδυτές
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– ασφαλιστικές εταιρείες για ασφάλειες ζωής
– συνταξιοδοτικά ταμεία ή άλλα ιδρύματα συνταξιοδοτικής μέριμνας
– επενδυτικά ιδρύματα
– ελβετικές εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
– εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και παρόχων του εξω-

τερικού
– εταιρείες επενδύσεων.

Όσον αφορά τη διανομή στην Ελβετία, η Εταιρεία Διαχείρισης δύνα-
ται να καταβάλλει αποζημιώσεις στους ακόλουθους διανομείς και
εταίρους πωλήσεων:

– διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να λαμβάνουν εξουσιοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 19.1 CISA

– διανομείς οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης να λαμβάνουν εξου-
σιοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 19.4 CISA και το Άρθρο 8 CISO

– εταίρους πωλήσεων οι οποίοι χορηγούν τα μερίδια από προγράμ-
ματα συλλογικών επενδύσεων αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές
με επαγγελματικές εγκαταστάσεις θησαυροφυλακίου

– εταίρους πωλήσεων που χορηγούν μερίδια από προγράμματα συλλο-
γικών επενδύσεων αποκλειστικά βάσει μιας γραπτής εντολής διαχεί-
ρισης των στοιχείων ενεργητικού.

5. Τόπος εκτέλεσης διαχείρισης και δικαιοδοσίας
Ο τόπος εκτέλεσης διαχείρισης και δικαιοδοσίας των Μεριδίων που δια-
νέμονται στην Ελβετία είναι στην έδρα του Αντιπροσώπου στην Ελβετία.

Ηνωµένο Βασίλειο

Σηµείωση για τους επενδυτές στο Ηνωµένο Βασίλειο
Τα ονόματα και οι διευθύνσεις του Διανομέα (των Διανομέων) στο
Ηνωμένο Βασίλειο και του Πράκτορα Πιστωτικής Διευκόλυνσης ανα-
γράφονται στο Ευρετήριο.

Οποιοσδήποτε αγοραστής και Μεριδιούχος δύναται να προχωρήσει
σε μερική ή συνολική πώληση Μεριδίων παρέχοντας γραπτές οδηγίες
στον Πράκτορα Πιστωτικής Διευκόλυνσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε ή να προμηθευτείτε το Ενημερωτικό
Δελτίο, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό και
τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον Πράκτορα Πιστωτικής
Διευκόλυνσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Τιμές Εγγραφής και Εξα-
γοράς διατίθενται επίσης από τον Πράκτορα Πιστωτικής Διευκόλυνσης
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τυχόν παράπονα μπορούν να υποβάλλονται στον Πράκτορα Πιστω-
τικής Διευκόλυνσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μερίδια µε καθεστώς διανοµής κερδών στο Ηνωµένο Βασίλειο
Το Διοικητικό Συμβούλιο επί του παρόντος σκοπεύει να υποβάλλει
αίτηση αναφορικά με κάθε λογιστική περίοδο για πιστοποίηση ορι-
σμένων Κατηγοριών Μεριδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Κατηγορίες
Μεριδίων διανομής, για λόγους φορολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για την απόκτηση της εν
λόγω πιστοποίησης.

Οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί υπεράκτιων αμοιβαίων κεφαλαίων
του Νόμου Περί Χρηματοοικονομικών του 2004 επιτρέπουν σε χωριστά
Υποκεφάλαια ή Κατηγορίες Μεριδίων να πληρούν μεμονωμένα τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος διανομής στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα διαθέτουν, στο πλαίσιο του ίδιου αμοι-
βαίου κεφαλαίου, Υποκεφάλαια ή Κατηγορίες Μεριδίων που δεν πλη-
ρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

∆ιαθέσιµα έγγραφα τεκµηρίωσης

Τα ακόλουθα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας,
στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στους Διανομείς και τους Πράκτορες Πλη-
ρωμών και Πληροφοριών κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες:

α) το Καταστατικό της Εταιρείας,

β) η συμφωνία διαχείρισης μεταξύ της Εταιρείας και της Εταιρείας
Διαχείρισης,

γ) η συμφωνία κεντρικής διοίκησης μεταξύ της Εταιρείας και του
Πράκτορα Κεντρικής Διοίκησης,

δ) η συμφωνία θεματοφυλακής μεταξύ της Εταιρείας και του
Θεματοφύλακα,

ε) οι συμφωνίες πράκτορα πληρωμών και πληροφοριών μεταξύ της
Εταιρείας ή της Εταιρείας Διαχείρισης και των Πρακτόρων Πληρωμών
και Πληροφοριών,

στ) οι ισχύουσες εκθέσεις και οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
το κεφάλαιο με τίτλο «Συνελεύσεις των Μεριδιούχων και εκθέσεις
προς τους Μεριδιούχους»,

ζ) οι ισχύουσες εκδόσεις του νόμου του Λουξεμβούργου της 20ής
Δεκεμβρίου του 2002 σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύ-
σεων και του νόμου που αφορά στις εμπορικές εταιρείες της 10ης
Αυγούστου 1915,

η) το Ενημερωτικό Δελτίο

θ) το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο.
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Εταιρεία ∆ιαχείρισης και Κεντρική ∆ιοίκηση

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

∆ιαχειριστής Επενδύσεων/
Υποδιαχειριστής Επενδύσεων

Allianz Global Investors France SA («AllianzGI France»)
20, rue Le Peletier
75444 Paris, Cedex 09
Γαλλία
Η AllianzGI France ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH («AllianzGI KAG»)
Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt/Main
Η AllianzGI KAG ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Allianz Global Investors Singapore Limited
(«AllianzGI Singapore»)
6 Battery Road, #28–01
Singapore 049909
Η AllianzGI Singapore ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt/Main

NFJ Investment Group LLC («NFJ Investment Group»)
2100 Ross Avenue, Suite 700
Dallas, Texas 75201
USA
Η NFJ Investment Group ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Nicholas Applegate Capital Management LLC («NACM»)
600 West Broadway, 31st Floor
San Diego, CA 92101
USA
Η NACM ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Pacific Investment Management Company LLC («PIMCO»)
840 Newport Center Drive, Suite 300
Newport Beach, CA 92660
USA
Η PIMCO ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

RCM Asia Pacific Limited («RCM AP»)
21st Floor, Cheung Kong Center
2, Queen’s Road Central
Hong Kong
Η RCM AP ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

RCM Capital Management LLC («RCM USA»)
4 Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111
USA
Η RCM USA ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

RCM Japan Co., Ltd.
(«RCM Japan»)
14th Floor, Izumi Garden Tower
1-6-1 Roppongi, Minato-ku
Tokyo
106-6014
Η RCM Japan ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

RCM (UK) Ltd. («RCM UK»)
PO Box 191
155 Bishopsgate
GB London EC2M 3AD
Η RCM UK ανήκει στον Όμιλο Allianz Global Investors, μία εταιρεία

του Ομίλου Allianz.

Θεµατοφύλακας, µετέπειτα έλεγχος των επενδυτικών
ορίων και περιορισµών, λογιστική διαχείρισης
αµοιβαίων κεφαλαίων και υπολογισµός Κ.Α.Ε.

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπεύθυνος Μητρώου και
Πράκτορας Μεταβιβάσεων

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France

L-4360 Esch-sur-Alzette

∆ιανοµείς

Κύριος διανοµέας στην Ευρώπη (εξαιρουµένης της Γερµανίας)
Allianz Global Investors Europe GmbH
Seidlstrasse 24 –24a

D-80335 Munich

Λουξεµβούργο
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
Commerzbank AG
Kaiserplatz

D-60261 Frankfurt/Main

Γαλλία
Allianz Global Investors France SA
20, rue Le Peletier

F-75444 Paris

Cedex 09, France

Ευρετήριο
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Ελλάδα
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτήριο Γ

GR-10442 Αθήνα

Ουγγαρία
Citibank Europe plc Hungarian Branch Office
Szabadság tér 7

HU-1051 Budapest

Ιταλία
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3

I-20137 Milan

Ολλανδία
Allianz Global Investors Europe NewCo GmbH
Seidlstrasse 24 –24a

D-80335 Munich

Πορτογαλία
Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °

P-1250-011 Lisbon

Ισπανία
Allianz Global Investors Europe GmbH
Sucursal en España
Edificio Torre Europa – Planta 16

Paseo de la Castellana, 39

E-28046 Madrid

Ελβετία
Dresdner Bank (Schweiz) AG
Dresdner Private Banking
Utoquai 55

CH-8034 Zurich

Ηνωµένο Βασίλειο
Allianz Global Investors (UK) Ltd.
155 Bishopsgate

GB-London EC2M 3AD

Allianz Global Investors Europe GmbH UK Branch
155 Bishopsgate

GB-London EC2M 3AD

RCM (UK) Ltd.
155 Bishopsgate

GB-London EC2M 3AD

Κύριος διανοµέας στην Ασία
Allianz Global Investors Hong Kong Limited
21st Floor, Cheung Kong Center

2, Queen’s Road Central

Hong Kong

Πράκτορας Πληροφοριών στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH («AllianzGI KAG»)
Mainzer Landstraße 11–13

D-60329 Frankfurt/Main

Υπηρεσίες πωλήσεων και προϊόντων

Τηλέφωνο: +49 69 263-140,

λειτουργεί από 8.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

Φαξ: +49 69 263-14186

Διαδ. τοποθεσία: www.allianzglobalinvestors.de

Ηλ. ταχυδρομείο: info@allianzgi.de

Πράκτορας Πληρωµών στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας

Commerzbank AG
Kaiserplatz

D-60261 Frankfurt/Main

Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών

Λουξεµβούργο
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Αυστρία
Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101-105

A-1130 Vienna

Γαλλία
Société Générale
29, boulevard Haussmann

F-75009 Paris

Ιρλανδία
Allianz Global Investors Ireland Limited
15/16 Fitzwilliam Place

IRE-Dublin 2

Ιταλία
BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto No. 5

I-20123 Milan

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3

I-20137 Milan

Πορτογαλία
Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °

P-1250-011 Lisbon

Σουηδία
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsg 8

SE-10640 Stockholm

Ελβετία
Dresdner Bank (Schweiz) AG
Utoquai 55

CH-8034 Zurich
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∆ιορισµός Φορολογικού Εκπροσώπου
στην Αυστρία

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στη συνέχεια διορίστηκε Φορολογικός Εκπρό-

σωπος στην Αυστρία για την πιστοποίηση εσόδων με τη μορφή διανομών, όπως ορίζονται

στην ενότητα 40 παρ. 2 γραμμή 2 του νόμου InvFG του 1993:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101-105

A-1130 Vienna

Πράκτορας πιστωτικής διευκόλυνσης
στο Ηνωµένο Βασίλειο

Allianz Global Investors Europe GmbH UK Branch
155 Bishopsgate

GB-London EC2M 3AD

Τα Ενημερωτικά Δελτία και τα Απλοποιημένα Ενημερωτικά Δελτία, το Καταστατικό, οι αντί-
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Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία
επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό μετοχικό κεφάλαιο που
ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού
κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable – SICΑV).

Allianz Global Investors Fund
Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Το παρόν Παράρτηµα είναι συµπληρωµατικό, αποτελεί τµήµα και
πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε και στο πλαίσιο του Ενηµε-
ρωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 2010,
καθώς και σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε υφιστάµενο παράρτηµα,
όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Οι όροι µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα που χρησιµοποιούνται στο παρόν θα έχουν τη σηµασία
που τους αποδίδεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να ενημερώσει τους
Μεριδιούχους και τους μελλοντικούς επενδυτές της Εταιρείας σχετικά
με τις ακόλουθες τροποποιήσεις που επηρεάζουν το Ενημερωτικό
Δελτίο και οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία του
παρόντος Παραρτήματος.

1) Αλλαγή στη «Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία»
Με ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Παραρτήματος, η υποενό-
τητα «Αντιπρόσωπος και Πράκτορας Πληρωμών στην Ελβετία» της
ενότητας «Σημείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία» θα διαγραφεί
και θα αντικατασταθεί στο σύνολό της ως εξής:

Η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, τελεί χρέη Αντιπροσώπου και
Πράκτορα Πληρωμών στην Ελβετία για τα μερίδια που διανέμονται
στην Ελβετία.

2) Αλλαγή στο «Ευρετήριο»
Με ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Παραρτήματος, οι ενό-
τητες με τίτλο «Διανομείς στην Ελβετία» και «Πράκτορες Πληρωμών
και Πληροφοριών στην Ελβετία», θα διαγραφούν και θα αντικατα-
σταθούν στο σύνολό τους ως εξής:

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Παράρτηµα A του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1 Φεβρουαρίου 2010





Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία
επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό μετοχικό κεφάλαιο που
ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού
κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable – SICΑV).

Allianz Global Investors Fund
Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Το παρόν Παράρτηµα είναι συµπληρωµατικό, αποτελεί τµήµα και
πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε και στο πλαίσιο του Ενηµε-
ρωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 2010,
καθώς και σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε υφιστάµενο παράρτηµα,
όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Οι όροι µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα που χρησιµοποιούνται στο παρόν θα έχουν τη σηµασία
που τους αποδίδεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να ενημερώσει τους
Μεριδιούχους και τους μελλοντικούς επενδυτές της Εταιρείας σχετικά
με τις ακόλουθες τροποποιήσεις που επηρεάζουν το Ενημερωτικό
Δελτίο και οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία του
παρόντος Παραρτήματος.

1) Αλλαγή στο Υποκεφάλαιο Allianz NACM US High Yield
Με ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Παραρτήματος, η ονο-
μασία του Υποκεφαλαίου Allianz NACM US High Yield αλλάζει σε
Allianz US High Yield.

2) Εισαγωγή νέων Υποκεφαλαίων
Με ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Παραρτήματος, η ενότητα
με τίτλο «Μέρος 3: Υποκεφάλαια» συμπληρώνεται ως εξής:

Παράρτηµα B του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
5 Φεβρουαρίου 2010
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη σε
μακροπρόθεσμη βάση απόδοσης άνω του μέσου όρου σε όρους ευρώ.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους

που εκδίδουν ή για τους οποίους παρέχουν εγγύηση κράτη, δήμοι,
φορείς, υπερεθνικές και εταιρείες. Είναι επίσης δυνατή, για λογαρια-
σμό του Υποκεφαλαίου, η απόκτηση πιστοποιητικών δεικτών και
άλλων πιστοποιητικών, των οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται
συνήθως με τους Έντοκους Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις
οποίες μπορούν να τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή
προαίρεσης επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους
επιλογής, τα οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Σύμφωνα συγκεκριμένα με τις διατάξεις στο σημείο η), η απόκτηση
άλλων Έντοκων Τίτλων όπως ορίζεται στο σημείο α) περιορίζεται
κατ' ανώτατο σε ποσοστό 30% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.
Οι τίτλοι που διασφαλίζονται με υποθήκες (MBS) και οι τίτλοι που
διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) δεν δύνανται να
υπερβαίνουν το 20% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

γ) Σύμφωνα συγκεκριμένα με τις διατάξεις στο σημείο η), ποσοστό
έως 30% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύ-
εται σε τίτλους από τις Αναδυόμενες Αγορές.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται
να επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να
αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς.

στ)Σε επίπεδο Υποκεφαλαίου, το τμήμα του ενεργητικού και παθητι-
κού που δεν είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει
το 20% της αξίας του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον
εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για το ποσό που
υπερβαίνει αυτό το όριο. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι
εκπεφρασμένα στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το
όριο, ακόμη και αν αφορούν μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα
που δεν είναι εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι
εκπεφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα
του εκδότη (για τίτλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από δύο έως οκτώ έτη.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται η
µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες μετά την κυκλοφορία του Υποκε-
φαλαίου και τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστο-
ποίηση ή τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να
τηρούνται τα όρια που παρατίθενται στα σημεία β), γ), στ) και ζ).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου
δικαίου στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-
µέλη της Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµα-
ταγοράς διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών
εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας
έκδοσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και κινδύνους που συνδέονται με
επενδύσεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Από την άποψη αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κίνδυνοι των αγο-
ρών ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής
των επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της
αγοράς, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυ-
νος αθέτησης πληρωμής, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, οι κίνδυνοι
αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι χρηματοδοτικοί
κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων, ο κίνδυνος θεματοφυλακής
και, σε μικρότερο βαθμό, οι ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις Επενδύ-
σεις Υψηλής Απόδοσης και οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με
τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και
τίτλους οι οποίοι διασφαλίζονται με υποθήκες (ΜΒS).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους επεν-
δυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις Κατηγορίες Μερι-
δίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου
νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος είναι
μικρότερος για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα έναντι
του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην οποία
επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις Κατηγορίες Μεριδίων που
υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε
επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός ενέχεται σε μικρό-
τερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέντρω-
σης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου,
στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθωρισμού, στον
κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων από τις υποχρεώ-
σεις μεμονωμένων Κατηγοριών Μεριδίων, στον κίνδυνο διακανονισμού,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής πολι-
τικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφαλαίου/
αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών που
προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοιβαίο
κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς κινδύνους
των επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών και στον κίνδυνο απόδοσης.

Allianz Euro Bond Strategy



3

Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση τεχνικών
και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις γενι-
κές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό που
χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των επενδύ-
σεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως µακροπρό-
θεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο
που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν επενδύει σε
παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων
δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να χρησιµοποιεί παράγωγα,
ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα παραγώγων, τα οποία –σε σχέση
µε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε
παρόµοιο προφίλ– θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό
ποσοστό πρόσθετων ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια
ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που
θεωρούν την ασφάλεια ύψιστη προτεραιότητα, αποδέχονται όμως
εξίσου τον κίνδυνο απωλειών εν όψει πλεονεκτημάτων απόδοσης, ενώ
η προσοχή εξακολουθεί να εστιάζεται σε όσους επενδύουν σε Ευρώ ή,
σε σχέση με τις Κατηγορίες Μεριδίων με μεγάλο βαθμό αντιστάθμισης

έναντι συγκεκριμένου νομίσματος, σε επενδυτές που ενεργούν με
βάση το συγκεκριμένο νόμισμα. Από την οπτική γωνία αυτών των
επενδυτών, η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με την αγορά και
υψηλότερης από την απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και των
προθεσμιακών καταθέσεων θα πρέπει να είναι εφικτή με αποδεκτές
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών.

Ο επενδυτικός ορίζοντας για όσους επενδύουν σε Ευρώ πρέπει να
καλύπτει τουλάχιστον τρία χρόνια, για Κατηγορίες Μεριδίων χωρίς
ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο
κατηγορίας μεριδίων. Το ίδιο ισχύει επίσης για Κατηγορίες Μεριδίων
με ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος σε επίπεδο
κατηγορίας μεριδίων, για επενδυτές που ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η Κατηγορία Μεριδίων στην
οποία επενδύουν.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των κατηγοριών µεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
9 Φεβρουαρίου 2010 για τις Κατηγορίες Μεριδίων
C (EUR) (ISIN LU0484424121),
CT (EUR) (ISIN LU0484424394) και
IT (EUR) (ISIN LU0482909578)

∆ιαχειριστής Επενδύσεων
Η Εταιρεία Διαχείρισης ανέθεσε τη διαχείριση επενδύσεων για το
Allianz Euro Bond Strategy στην Allianz Global Investors Italia
SGR S.p.A., Piazza Velasca 7/9, 20122 Μιλάνο, Ιταλία.

Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

A/AT 3,00% 3,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

C/CT 3,00% 3,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 1,00% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

P/PT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

I/IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

X/XT – – –7) 1,50% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

1) Περιλαµβάνονται όλα τα Μερίδια στο πλαίσιο όλων των αντίστοιχων Κατηγοριών Μεριδίων.
2) Κατά την έκδοση Μεριδίων των Υποκεφαλαίων, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Πώλησης.
3) Η Προµήθεια Μετατροπής αφορά τη µετατροπή στην προαναφερθείσα Κατηγορία Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου. Κατά τη µετατροπή των Μεριδίων,

η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Μετατροπής.
4) Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη προµήθεια.
5) Ενδέχεται να χρεώνεται επίσης προµήθεια απόδοσης, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενηµερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.
6) Ο/Οι ∆ιανοµέας(είς) –µέσω της Εταιρείας ∆ιαχείρισης– έχει/έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει(ουν) χαµηλότερη προµήθεια διανοµής.
7) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια εξαγοράς.
8) Εκτός εάν συµφωνηθεί άλλη προµήθεια, η οποία ενδέχεται να περιλαµβάνει και προµήθεια απόδοσης, µε βάση ειδική µεµονωµένη συµφωνία

µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του ενδιαφερόµενου επενδυτή.
9) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια διανοµής.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο.
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Ενηµερωτικό φύλλο

Επενδυτικός στόχος
Η επενδυτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την αύξηση
κεφαλαίου σε όρους Ευρώ μακροπρόθεσμα.

Επενδυτικές αρχές
α) Το ενεργητικό του Υποκεφαλαίου επενδύεται σε Έντοκους Τίτλους.

Είναι επίσης δυνατή, για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου, η από-
κτηση πιστοποιητικών δεικτών και άλλων πιστοποιητικών, των
οποίων το προφίλ κινδύνου συνδέεται συνήθως με τους Έντοκους
Τίτλους ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

Δεν επιτρέπεται η απόκτηση τίτλων οι οποίοι διασφαλίζονται με
υποθήκες (MBS) και τίτλων οι οποίοι διασφαλίζονται με στοιχεία
ενεργητικού (ABS).

Η απόκτηση μετοχών και παρεμφερών δικαιωμάτων είναι δυνατή
μέσω της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής ή
προαίρεσης επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων με τίτλους
επιλογής, τα οποία πρέπει, ωστόσο, να πωληθούν εντός έξι μηνών.

β) Σύμφωνα συγκεκριμένα με τις διατάξεις στο σημείο η), ποσοστό
έως 15% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να
επενδύεται σε τίτλους από τις Αναδυόμενες Αγορές.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου η), ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 75% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου,
όπως ορίζεται στο σημείο α) πρόταση 1, επενδύεται σε στοιχεία
ενεργητικού τα οποία, κατά το χρόνο απόκτησης, αποτελούν
Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης.

δ) Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται
να επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι οποίοι αποτελούν αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

ε) Επιπλέον, δύνανται να τηρούνται καταθέσεις και να
αποκτώνται µέσα χρηµαταγοράς.

στ)Το τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού που δεν είναι
εκπεφρασμένο σε Ευρώ δύναται να υπερβαίνει το 10% της αξίας
του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου, μόνον εφόσον έχει
πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση για το ποσό που υπερβαίνει αυτό
το όριο. Το ενεργητικό και το παθητικό που είναι εκπεφρασμένα
στο ίδιο νόμισμα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το όριο, ακόμη και
αν αφορούν μικρότερα ποσά. Τα επενδυτικά μέσα που δεν είναι
εκπεφρασμένα σε κάποιο νόμισμα θεωρείται ότι είναι εκπεφρα-
σμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του
εκδότη (για τίτλους που αντιπροσωπεύουν μετοχές: η εταιρεία).

ζ) Η Διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από ένα έως εννέα έτη.

η) Στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, επιτρέπεται
η µη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία
β) και γ).

θ) Κατά τους δύο τελευταίους μήνες μετά την κυκλοφορία του Υπο-
κεφαλαίου και τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη ρευστο-
ποίηση ή τη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου, δεν απαιτείται να
τηρούνται τα όρια που παρατίθενται στα σημεία β), γ), στ) και ζ).

Περιορισµένη διασπορά κινδύνου
Αναφορικά µε το Παράρτηµα 1 Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του
Παραρτήµατος 1 Αρ. 3 α) έως δ) και σύµφωνα µε την αρχή της
διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και µέσα
χρηµαταγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για
τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή τοπικές αρχές αυτού,
κράτος-µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισµοί δηµοσίου
δικαίου στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-
µέλη της Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριµένοι τίτλοι και τα µέσα χρηµα-
ταγοράς διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών
εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι και τα µέσα χρηµαταγοράς της ίδιας έκδο-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τους
κινδύνους, το Υποκεφάλαιο (σε σύγκριση με άλλα είδη αμοιβαίων
κεφαλαίων) περικλείει ευκαιρίες και τους υψηλότερους κινδύνους που
συνδέονται με επενδύσεις σε αγορές ομολόγων/χρηματαγορές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των αγορών
ομολόγων και των χρηματαγορών, όπως ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων, ο κίνδυνος φερεγγυότητας, ο γενικός κίνδυνος της αγοράς,
ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκάστοτε εταιρεία, ο κίνδυνος αντισυμ-
βαλλόμενου, ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής, οι ειδικοί κίνδυνοι που
αφορούν τις Επενδύσεις Υψηλής Απόδοσης και, σε μικρότερο βαθμό,
οι κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι
χρηματοδοτικοί κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς κεφαλαίων και
ο κίνδυνος θεματοφυλακής.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξίσου πολύ υψηλός για τους
επενδυτές που δεν επενδύουν σε Ευρώ όσον αφορά στις κατηγορίες
μεριδίων που δεν υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκρι-
μένου νομίσματος σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων, ενώ ο κίνδυνος
είναι μικρότερος για όσους επενδύουν σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για τους επενδυτές που δεν ενεργούν με βάση το νόμισμα
έναντι του οποίου έχει αντισταθμιστεί η κατηγορία μεριδίων στην
οποία επενδύουν είναι υψηλός, όσον αφορά στις κατηγορίες μεριδίων
που υφίστανται ειδική αντιστάθμιση έναντι συγκεκριμένου νομίσματος
σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται σε μικρό-
τερο βαθμό για επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν λόγω νόμισμα.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στον κίνδυνο συγκέ-
ντρωσης, στον κεφαλαιακό κίνδυνο υποκεφαλαίου/αμοιβαίου κεφα-
λαίου, στον κίνδυνο περιορισμένης ευελιξίας, στον κίνδυνο πληθω-
ρισμού, στον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες κατηγορίες μεριδίων από
τις υποχρεώσεις μεμονωμένων κατηγοριών μεριδίων, στον κίνδυνο
μεταβολής των βασικών συνθηκών, στον κίνδυνο διακανονισμού,
στον κίνδυνο τροποποίησης του Καταστατικού, της επενδυτικής
πολιτικής και των υπόλοιπων βασικών παραμέτρων ενός υποκεφα-
λαίου/αμοιβαίου κεφαλαίου, στον κίνδυνο του κόστους συναλλαγών
που προκύπτει από τις κινήσεις μετοχών για το υποκεφάλαιο/αμοι-
βαίο κεφάλαιο, στον κίνδυνο βασικών στελεχών, στους ειδικούς
κινδύνους επενδύσεων σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια και,
ιδιαίτερα, στο ραγδαία αυξανόμενο κίνδυνο απόδοσης.

Allianz Euro High Yield Bond
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Για πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται
με τη χρήση τεχνικών και μέσων, ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση
τεχνικών και μέσων και σχετικοί ειδικοί κίνδυνοι» και «Πιθανές επιπτώ-
σεις της χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου».

Η αστάθεια (διακύµανση) της τιµής των µεριδίων του
Υποκεφαλαίου ενδέχεται να αυξηθεί απότοµα.

Πιθανές επιπτώσεις της χρήσης παραγώγων
στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου
Το εν λόγω Υποκεφάλαιο ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις
γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή, στο βαθµό
που χρησιµοποιεί παράγωγα για να αυξήσει το επίπεδο των
επενδύσεων. Στόχος είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµου έως
µακροπρόθεσµου προφίλ κινδύνου, σε σχέση µε ένα αµοιβαίο
κεφάλαιο που διατηρεί παρόµοιο προφίλ κινδύνου και δεν
επενδύει σε παράγωγα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειρι-
στής Επενδύσεων δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να
χρησιµοποιεί παράγωγα, ακόµη και πολύ υψηλά επίπεδα
παραγώγων, τα οποία –σε σχέση µε αµοιβαίο κεφάλαιο το
οποίο δεν επενδύει σε παράγωγα µε παρόµοιο προφίλ– θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό ποσοστό πρόσθετων
ευκαιριών και κινδύνων κατά τη διάρκεια ορισµένων φάσεων.

Προφίλ του επενδυτή
Το Υποκεφάλαιο απευθύνεται συγκεκριμένα σε επενδυτές που
αναμένουν αποδόσεις υψηλότερες σε σχέση με τα επιτόκια της
αγοράς, και αύξηση ενεργητικού που απορρέει κυρίως από τις
ευκαιρίες της αγοράς, ενώ σε σχέση με κατηγορίες μεριδίων που
αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό έναντι συγκεκριμένου νομίσματος,
εξακολουθεί να εστιάζει σε επενδυτές που ενεργούν με βάση το εν
λόγω νόμισμα. Κατά την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να
υπάρχει η προοπτική υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρόλο
που ο κίνδυνος απωλειών δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί.

Ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης των κατηγοριών µεριδίων
που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
9 Φεβρουαρίου 2010 για τις Κατηγορίες Μεριδίων
A (EUR) (ISIN LU0482909818),
AT (EUR) (ISIN LU0482909909) και
IT (EUR) (ISIN LU0482910402)

∆ιαχειριστής Επενδύσεων
Η Εταιρεία Διαχείρισης ανέθεσε την διαχείριση των επενδύσεων για το
Allianz Euro High Yield Bond to Allianz Global Investors France SA,
20, rue Le Peletier, 75444 Paris, Cedex 09, Γαλλία.

Κατηγορία Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Αµοιβή διαχείρισης Προµήθεια Προµήθεια Φόρος εισφοράς
µεριδίων1) πώλησης2) µετατροπής3) εξαγοράς και πράκτορα διοίκησης4) διανοµής6) (Taxe d’Abonne-

κεντρικής ment)
διοίκησης4)5)

A/AT 3,00% 3,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

C/CT 3,00% 3,00% –7) 1,50% ετησίως 0,50% ετησίως 1,00% ετησίως 0,05% ετησίως

N/NT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

S/ST 9,00% 9,00% –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

P/PT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,05% ετησίως

I/IT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

X/XT – – –7) 1,50% ετησίως8) 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

W/WT – – –7) 1,00% ετησίως 0,50% ετησίως –9) 0,01% ετησίως

1) Περιλαµβάνονται όλα τα Μερίδια στο πλαίσιο όλων των αντίστοιχων Κατηγοριών Μεριδίων.
2) Κατά την έκδοση Μεριδίων των Υποκεφαλαίων, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Πώλησης.
3) Η Προµήθεια Μετατροπής αφορά τη µετατροπή στην προαναφερθείσα Κατηγορία Μεριδίων ενός Υποκεφαλαίου. Κατά τη µετατροπή των Μεριδίων,

η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη Προµήθεια Μετατροπής.
4) Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει χαµηλότερη προµήθεια.
5) Ενδέχεται να χρεώνεται επίσης προµήθεια απόδοσης, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενηµερωτικό φύλλο του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου.
6) Ο/Οι ∆ιανοµέας(είς) –µέσω της Εταιρείας ∆ιαχείρισης– έχει/έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει(ουν) χαµηλότερη προµήθεια διανοµής.
7) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια εξαγοράς.
8) Εκτός εάν συµφωνηθεί άλλη προµήθεια, η οποία ενδέχεται να περιλαµβάνει και προµήθεια απόδοσης, µε βάση ειδική µεµονωµένη συµφωνία

µεταξύ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και του ενδιαφερόµενου επενδυτή.
9) Προς το παρόν δεν χρεώνεται προµήθεια διανοµής.

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους (βλ. «Γενικοί παράγοντες κινδύνου») που
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο.





Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία
επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό μετοχικό κεφάλαιο που
ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού
κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable – SICΑV).

Allianz Global Investors Fund
Εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Το παρόν Παράρτηµα είναι συµπληρωµατικό, αποτελεί τµήµα και
πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε και στο πλαίσιο του Ενηµε-
ρωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 2010,
καθώς και σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε υφιστάµενο παράρτηµα,
όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Οι όροι µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα που χρησιµοποιούνται στο παρόν θα έχουν τη σηµασία
που τους αποδίδεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να ενημερώσει τους
Μεριδιούχους και τους μελλοντικούς επενδυτές της Εταιρείας σχετικά
με τις ακόλουθες τροποποιήσεις που επηρεάζουν το Ενημερωτικό
Δελτίο και οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία του
παρόντος Παραρτήματος.

Παράρτηµα Γ του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
26 Μαρτίου 2010
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1) Αλλαγή στο Υποκεφάλαιο Allianz RCM
Discovery Europe Strategy

Η ενότητα με τίτλο «Λήξη συναλλαγών» στο ενημερωτικό φύλλο του
Υποκεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

6.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα πριν από μία Ημέρα Αποτίμησης.
Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μεριδίων που κατατίθενται
έως τις 6.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης διεκπεραιώνονται στην Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της
επόμενης Ημέρας Αποτίμησης. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγο-
ράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην
Τιμή Εγγραφής ή Εξαγοράς της μεθεπομένης Ημέρας Αποτίμησης.

2) Αλλαγή στο Υποκεφάλαιο Protect
Global Winner 2014

Η τελευταία πρόταση της δεύτερης παραγράφου στην υποενότητα
«Συνολική δομή των παραγώγων (Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης)» στο ενημερωτικό φύλλο του Υποκεφαλαίου τροποποι-
είται ως εξής:

Ο αντισυμβαλλόμενος ο οποίος προβλέπεται για τις συναλλαγές
παραγώγων που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο της
συνολικής δομής των παραγώγων είναι πρωτίστως η τράπεζα
Commerzbank AG, Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Η τελευταία παράγραφος στην υποενότητα «Επενδυτικός στόχος
για τις επόμενες φάσεις (από την 26η Απριλίου 2014 και εξής)»
στο ενημερωτικό φύλλο του Υποκεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

∆εν ισχύει άλλη εγγύηση πλην της εγγύησης κατά την 25η
Απριλίου 2014.

Η ενότητα «Επενδυτικές αρχές» στο ενημερωτικό φύλλο του
Υποκεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

ε) Επιπλέον, επιτρέπεται η απόκτηση πιστοποιητικών
– επί ευρωπαϊκών δεικτών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων

όσων σχετίζονται με μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες
– επί μεριδίων σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, και
– επί καλαθιών Μετοχών, των οποίων οι υποκείμενοι τίτλοι

αποτελούνται από μερίδια σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη
για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου.

Η τελευταία πρόταση στην υποενότητα «Πιθανές επιπτώσεις της
χρήσης παραγώγων στο προφίλ κινδύνου του Υποκεφαλαίου» στο
ενημερωτικό φύλλο του Υποκεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

Το γενικό προφίλ του Υποκεφαλαίου βασίζεται ειδικότερα
στη χρήση παραγώγων. Πρέπει να τονιστεί ότι η προαναφερ-
θείσα συνολική δοµή των παραγώγων δύναται να οδηγήσει
σε αύξηση του επενδυτικού επιπέδου του Υποκεφαλαίου
άνω του επενδυτικού επιπέδου ενός αµοιβαίου κεφαλαίου
που είναι πλήρως επενδεδυµένο σε τίτλους.

3) Αλλαγή στη «Σηµείωση για τους επεν-
δυτές στη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας»

Η ενότητα με τίτλο «Σημείωση για τους επενδυτές στη Δημοκρατία
της Αυστρίας» διαγράφεται και αντικαθίσταται στο σύνολό της
ως εξής:

Η διανομή των Μεριδίων των Υποκεφαλαίων Allianz NFJ US
Large Cap Value, Allianz RCM Asia Pacific, Allianz RCM BRIC
Equity, Allianz RCM China, Allianz RCM Discovery Europe
Strategy, Allianz RCM Euroland Equity Growth, Allianz RCM
Europe Equity Growth, Allianz RCM Europe Small Cap Equity,
Allianz RCM European Equity Dividend, Allianz RCM Global
Agricultural Trends, Allianz RCM Global EcoTrends, Allianz
RCM Global Equity, Allianz RCM Global Sustainability, Allianz
RCM Global Unconstrained, Allianz RCM Growing Markets
Protect, Allianz RCM Hong Kong, Allianz RCM Oriental Income,
Allianz RCM Tiger, Allianz RCM Total Return Asian Equity και
Allianz RCM US Equity Systematic στη Δημοκρατία της
Αυστρίας κοινοποιήθηκε στην Εποπτική Αρχή Χρηματαγορών
(Finanzmarktaufsicht – Βιέννη) σύμφωνα με την παράγραφο 36
του νόμου InvFG.

Οι αιτήσεις εξαγοράς Μεριδίων των ανωτέρω Υποκεφαλαίων
μπορούν να κατατίθενται στον Πράκτορα Πληρωμών και Πληρο-
φοριών στην Αυστρία, ο οποίος μπορεί να καταβάλλει στους
Μεριδιούχους έσοδα εξαγοράς, διανομές, εάν υπάρχουν, και
λοιπές πληρωμές μετρητοίς σε Ευρώ, κατόπιν αιτήματός τους.

Επιπρόσθετα, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους επενδυτές,
όπως το Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό
Δελτίο, το Καταστατικό, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις,
καθώς και οι τιμές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής διατίθε-
νται δωρεάν από τον Πράκτορα Πληρωμών και Πληροφοριών
στην Αυστρία.

Πριν από την απόκτηση μεριδίων των Υποκεφαλαίων, συνιστάται
στους επενδυτές να ελέγχουν εάν τα απαιτούμενα δημοσιονομικά
στοιχεία για την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων δημοσιεύονται
μέσω της Oesterreichische Kontrollbank.

4) Αλλαγή στη «Σηµείωση για τους
επενδυτές στην Ελβετία»

Η υποενότητα με τίτλο «Δημοσιεύσεις» στην ενότητα «Σημείωση για
τους επενδυτές στην Ελβετία» τροποποιείται ως εξής:

Οι δημοσιεύσεις στην Ελβετία πραγματοποιούνται στην εφημερίδα
«Schweizerisches Handelsamtsblatt» και στη διαδικτυακή τοπο-
θεσία www.fundinfo.com. Στην Ελβετία, οι Τιμές Εγγραφής και
Εξαγοράς και/ή η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (με την ένδειξη
«εξαιρούνται οι προμήθειες») των Μεριδίων δημοσιεύονται
καθημερινά στη διαδικτυακή τοποθεσία www.fundinfo.com.




