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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ των  Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I 
(το “Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο”) και (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus II 

(το “Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο”)
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφαση με ημερομηνία 3 Απριλίου
2013 συγχωνεύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο  (LF) Special Purpose Equity
Formula Bonus II με συνεισφορά του συνολικού ενεργητικού και παθη-
τικού του κατά την 24η Μαΐου 2013 (η «Ημερομηνία Ισχύος»), στο Αμοι-
βαίο Κεφάλαιο (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I.

Αυτή η συγχώνευση στοχεύει στην ορθολογικοποίηση του υφιστά-
μενου φάσματος προϊόντων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των επενδύσεων, ειδικά σε αυτή την περίπτωση που όλα τα χαρακτηρι-
στικά του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πανομοι-
ότυπα με εκείνα του  Συγχωνευόμενου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όλα τα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου θα παραμείνουν ως έχουν μετά την Ημερομηνία Ισχύος και δεν
υπάρχει καμία απτή επίπτωση στους μεριδιούχους του Υποδεχόμενου
Υπό –Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:
- Καθώς τα χαρτοφυλάκια του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κε-
φαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πα-
νομοιότυπα, η συγχώνευση θα επιτευχθεί μέσω μεταφοράς των
ρευστών διαθεσίμων, των αξιογράφων και των διαφόρων χρηματοοι-
κονομικών μέσων, χωρίς να λάβει χώρα αναδιάρθρωση των χαρτοφυ-
λακίων είτε πριν, είτε κατόπιν της Ημερομηνίας Ισχύος της
συγχώνευσης.
- Η συγχώνευση δεν θα έχει επίδραση στη διαχείριση του χαρτοφυλα-
κίου του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όλα τα κόστη της παραπάνω συγχώνευσης θα επιβαρύνουν την
Εταιρεία Διαχείρισης. 

Στις 24 Μαΐου 2013, το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
κατανείμει σε κάθε μεριδιούχο του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου
Κεφαλαίου έναν συνολικό αριθμό μεριδίων της ίδιας Σειράς, στρογγυ-
λοποιημένο στο κοντινότερο χιλιοστό του μεριδίου. Αυτός ο συνολικός
αριθμός μεριδίων θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό με-
ριδίων που κατέχει ο κάθε μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υπό –
Αμοιβαίο Κεφάλαιο με το δείκτη ανταλλαγής όπως περιγράφεται στη
συνέχεια. 

Ο δείκτης ανταλλαγής θα υπολογιστεί κατά την 23η Μαΐου 2013 δι-
αιρώντας την καθαρή αξία ανά μερίδιο της κάθε Σειράς του Συγχω-
νευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται στις

23 Μαΐου 2013 με την καθαρή αξία ανά μερίδιο της ίδιας Σειράς του
Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως υπολογίζεται κατά
την ίδια ημέρα.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης
προς τους μεριδιούχους κι έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές Αιτήσεις Συμ-
μετοχής ή / και Μετατροπής στο Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κε-
φάλαιο.  

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, οι
μεριδιούχοι του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή / και του
Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν εγκρίνουν την
παραπάνω συγχώνευση έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να με-
τατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς κόστος μέχρι και τη 14η Μαΐου 2013.

Οι Αιτήσεις Εξαγοράς ή Μετατροπής Μεριδίων θα πρέπει να απευ-
θύνονται στο διανομέα σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελ-
τίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τα παρακάτω Έντυπα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία
της Εταιρείας Διαχείρισης και στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα:
Eurobank Asset Management Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων: 
• οι Κοινοί Όροι Συγχώνευσης,
• η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων,
• τα πιο πρόσφατα Έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυ-
τές»,
• η πιο πρόσφατη έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας,
• η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική έκθεση των (LF) Αμοιβαίων
Κεφαλαίων,
• η έκθεση που έχει παραχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίστηκε
από την Εταιρεία Διαχείρισης προκειμένου να επικυρώσει τις διατάξεις
που προβλέπονται από το Άρθρο 71 (1), σημεία (a) με (c) του νόμου
του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010,
• το πιστοποιητικό που σχετίζεται με τη συγχώνευση και εκδόθηκε από
το Θεματοφύλακα των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με το
Άρθρο 70 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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