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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
του  Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS I 
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 13 Μαΐου
2014 απόφασή του επιμηκύνει για ένα ακόμη έτος τον επενδυ-
τικό σκοπό του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ωριμάζει στις
13 Ιουνίου 2014, όπως υποδεικνύεται στο σχετικό Ενημερωτικό
Δελτίο των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ημερομηνία λήξης
των συμβολαίων ανταλλαγής του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου
είναι προγραμματισμένη στις 20 Ιουνίου 2014.

Οι μεριδιούχοι του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημε-
ρωθούν για το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής Μετο-
χών μέσω των καταστημάτων που τους εξυπηρετούν, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  μέσω ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής (E-Banking) ή αλληλογραφίας ανάλογα με την περί-
πτωση.

Πιο συγκεκριμένα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα τροπο-
ποιηθούν ως εξής: 

Η ονομασία του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποι-
ηθεί σε (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS
FUND.

Στην παράγραφο 2.1. ο Επενδυτικός Σκοπός θα τροποποιηθεί
ως ακολούθως:
2.1.  Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι
να προσφέρει υψηλό εισόδημα σε συνάρτηση με μια συστηματική
στρατηγική επένδυσης επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως
αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παρα-
γώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέ-
σεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο
χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανο-
μένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου,
καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο
αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευ-
σης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.

Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου αρχίζει την 25η Ιουλίου 2014 και λήγει την 18η Ιανουα-
ρίου 2016 (η «Περίοδος Επένδυσης»). 

Η απόδοση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρη-
ματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης
βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης, σύμφωνα με τα πα-
ρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε):
α) Ο Μετοχικός Δείκτης EURO STOXX 50 (κωδικός Bloomberg:

SX5E Index) επιλέγεται (« ο Δείκτης»).
Ο δείκτης EURO STOXX 50 index παρακολουθεί τις 50 εται-

ρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα που
ηγούνται στους ευρύτερους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται
στην Ευρωζώνη. Η στάθμιση του δείκτη αναθεωρείται σε τριμη-
νιαία βάση. 
Πηγή: http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/

stoxx_indexguide.pdf (σελ. 45).
Όλα τα συστατικά του δείκτη, καθώς και οι συντελεστές βα-

ρύτητας είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του
σχετικού προμηθευτή. 

β) Η 25η Ιουλίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του
Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 25η Ιανουα-
ρίου 2016 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου».

γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την
«Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», ενώ  επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο
από το 103% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε στην
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», ο επενδυτής κερδίζει ένα κουπόνι 1,5% υπολογι-
σμένο επί του κεφαλαίου επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι
οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 25η
Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).   

δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
στο 103% ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 103% της τιμής
του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρημα-
τοοικονομικού Μέσου», τότε κατά στην «Ημερομηνία Λήξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής
κερδίζει ένα κουπόνι 6,5% υπολογισμένο επί του κεφαλαίου
επένδυσης (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από
τους μεριδιούχους κατά την 25η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημε-
ρομηνία αυτή).   

ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αυτό που βρισκόταν
κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοι-
κονομικού Μέσου», τότε στην «Ημερομηνία Λήξης του Πα-
ράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής θα έχει
απώλεια ίση με 5% του κεφαλαίου επένδυσης (με την προ-
ϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους
κατά την 25η Ιουλίου 2014 ή πριν την ημερομηνία αυτή).   
Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα κουπόνι

1,5% (περίπτωση γ) ή ένα κουπόνι 6,5% (περίπτωση δ) υπο-
λογισμένο επί της τιμής του μεριδίου την «Ημερομηνία Έναρξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα καταβληθεί
την «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» από την «Επενδυτική Στρατηγική Παράγωγου Χρημα-
τοοικονομικού Μέσου»  ή το αντίστοιχο ποσό θα επανεπενδυθεί
στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι παρακάτω τροποποιήσεις θα γίνουν στην παράγραφο 2.2.
Επενδυτική πολιτική:

«Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επεν-
δυτικό του Σκοπό ως εξής:
- πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο απο-
τελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς,
χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγα-
στικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο
από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα συνδεδεμένα
με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγ-

ματες εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επεν-
δύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου.

- δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρημα-
τιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια Αν-
ταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η
λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του διεθνούς
οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives As-
sociation- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με στόχο να επιτύχουν
τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής
είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της από-
δοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά
καθοριστεί σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοι-
βαίου Κεφαλαίου. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβο-
λαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί /- γούν μεταξύ των παρακάτω πι-
στωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A.,
Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A., Royal Bank
of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias
S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS
AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets
Ltd, Morgan Stanley & Co International PLC.»

Το υπόλοιπο της παραγράφου 2.2 παραμένει ως έχει.
Στην παράγραφο 3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι, το χαρτοφυλάκιο

αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Σχετικής
Αξίας σε Κίνδυνο είναι το ακόλουθο: 50% Euro Stoxx 50 + 50%
BofA Merrill Lynch Greece Government Index.

Στην παράγραφο 4. Προφίλ Επενδυτή, η τελευταία πρόταση
τροποποιείται ως εξής: «Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύ-
νεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και
που επιζητούν απόδοση από έκθεση σε μετοχικές αγορές.»

Όλοι οι υπόλοιποι όροι που δεν αναφέρονται παραπάνω πα-
ραμένουν ως έχουν.
Δικαιώματα των Μεριδιούχων:

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοί-
νωσης, οι μεριδιούχοι που τους αφορούν οι αλλαγές που ανα-
φέρονται παραπάνω και οι οποίοι δεν τις εγκρίνουν, θα έχουν
τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά
τους χωρίς κόστος σε διάστημα ενός (1) μηνός, που λήγει την
24η Ιουλίου 2014.

Οι αιτήσεις για εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων θα αποστέλ-
λονται στο Διανομέα, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του
Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα, Ενημερωτικό Δελτίο των
(LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Βασικές Πληροφορίες για τους
Επενδυτές (“KIID”) του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα είναι
διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας και στα κατά
τόπους καταστήματα του Διανομέα, κατόπιν της χορήγησης visa
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 30 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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