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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του  Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS – BALANCED BLEND  
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

(το «Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει με Απόφαση του με
ημερομηνία  18 Aυγούστου 2014 τα παρακάτω:
1. Αλλαγή της ονομασίας του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η ονομασία του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποιηθεί σε
(LF) Fund of Funds – Balanced Blend Global.
2. Αλλαγή του επενδυτικού σκοπού και πολιτικής

Ο νέος επενδυτικός σκοπός και πολιτική θα τροποποιηθούν ως ακο-
λούθως: 
«2. Επενδυτικός σκοπός και πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός  του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προ-
σφέρει ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση  σε μέσο/μακροπρόθεσμο
ορίζοντα μέσω μιας μεσαίου ρίσκου ισορροπημένης επενδυτικής έκθε-
σης σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων που περιλαμβάνουν μετοχές,
ομόλογα, αξιόγραφα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, εμπορεύ-
ματα και μετρητά διαθέσιμα.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού
του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλ-
λογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e)
του Νόμου 2010, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν κυρίως σε α) μετοχικές
αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) μεταβιβάσιμα χρεόγραφα
και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών
εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ) τραπεζικές κατα-
θέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων με ευρύ και χωρίς πε-
ριορισμούς γεωγραφικό προσανατολισμό. 

Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει και θα επεν-
δύει κατά καιρούς (μέχρι 50% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του)
απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσί-
μων. 

Ρευστά διαθέσιμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς
μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά  περιγρά-
φονται στις ενότητες 3.1 και 4 στο Ενημερωτικό Δελτίο.»
Δικαιώματα των Μεριδιούχων:

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, οι
μεριδιούχοι που τους αφορούν οι αλλαγές που αναφέρονται 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 29η Σεπτεμβρίου 2014.

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

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

Λουξεμβούργο, 21 Αυγούστου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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