
To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την Απόφαση με
ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε να τροποποιήσει
την επενδυτική  στρατηγική του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το
Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ωριμάσει στις 5 Νοεμβρίου 2012
όπως υποδεικνύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν γίνει οι παρακάτω σημαντικές αλ-
λαγές: 

Η ονομασία του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποι-
ηθεί σε (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I. 
2.1. Επενδυτικός Σκοπός

Η «Στρατηγική Μετοχών» αρχίζει την 20η Δεκεμβρίου 2012
και λήγει την 13η Ιουνίου 2014 (η «Περίοδος Επένδυσης»). 

Η απόδοση της «Στρατηγικής Μετοχών» στο τέλος της Πε-
ριόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής
της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) :
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Euro Stoxx Banks («Δείκτης») επιλέγεται.
β) Η 20η Δεκεμβρίου 2012 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης

του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 20η
Ιουνίου 2014 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγω-
γου Χρηματοοικονομικού Μέσου».

γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την «Ημερο-
μηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» ενώ  επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο
από το 110% της τιμής του κατά την «Ημερομηνία Έναρξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» ο επενδυτής κερδίζει ένα κουπόνι 7% υπολογι-
σμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προ-
ϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους
κατά την 20η Δεκεμβρίου 2012 ή πριν την ημερομηνία αυτή).   

δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 110% της τιμής του
κατά την «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματο-
οικονομικού Μέσου», τότε κατά στην «Ημερομηνία Λήξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ο επενδυτής
κερδίζει ένα κουπόνι 10% υπολογισμένο επί του αρχικού
κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επεν-
δύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 20η Δεκεμ-
βρίου 2012 ή πριν την ημερομηνία αυτή).   

ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται
σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με 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% επί του  αρχικού κεφαλαίου που επέν-
δυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους
μεριδιούχους κατά την 20η Δεκεμβρίου 2012 ή πριν την ημε-
ρομηνία αυτή).   
Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν το κουπόνι 7%

(περίπτωση γ) ή το κουπόνι 10% (περίπτωση δ), υπολογισμένο
επί της τιμής του μεριδίου την «Ημερομηνία Έναρξης του Πα-
ράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», θα καταβληθεί την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου» από τη «Στρατηγική Μετοχών», ή αν το αντίστοιχο ποσό
θα επανεπενδυθεί στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.
2.2. Επενδυτική Πολιτική

Η Επενδυτική πολιτική έχει τροποποιηθεί στο βαθμό που έχει
προστεθεί ένας νέος αντισυμβαλλόμενος. Συνεπώς, ο αντισυμ-
βαλλόμενος/οι αντισυμβαλλόμενοι των συμβολαίων ανταλλα-
γής θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω πιστωτικών
ιδρυμάτων: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank,
JP Morgan Chase Bank, Royal Bank of Scotland, Societe
Generale, Morgan Stanley, Bank of America/Merrill Lynch,
Eurobank Ergasias Α.Ε.
3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη
μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).

Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το
200%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μό-
χλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των πα-
ράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the notionals).

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον
υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το ακόλουθο:
50% Euro Stoxx Banks Index + 50% ML Greek Government
All Maturities Bond Index.
5. Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση  του

Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Η ονομασία του Διαχειριστή Επενδύσεων τροποποιήθηκε

στην εξής: Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
6. Σειρές Μεριδίων

Ο αριθμός των  διαθεσίμων Σειρών Μεριδίων έχει αυξηθεί
σε 4 που είναι οι ακόλουθες:
- Eurobank I (με προηγούμενη ονομασία Eurobank EFG I)

- Eurobank (με προηγούμενη ονομασία Eurobank EFG)
- Postbank
- Bancpost 

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες
εξαιρέσεις:
- Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο
σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από
ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”).

- Η Αμοιβή Διαχείρισης και η Προμήθεια Εξαγοράς έχουν τρο-
ποποιηθεί για τη Σειρά Μεριδίων Eurobank I (με προηγούμενη
ονομασία Eurobank EFG I) και Eurobank (με προηγούμενη
ονομασία Eurobank EFG). 

- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξα-
γοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά Eurobank  I Eurobank  Postbank Bancpost 

Αμοιβή
Διαχείρισης             3% 4% 4% 4%

Προμήθεια
εξαγοράς                 1% 2% 2% 2%

Όλοι οι υπόλοιποι όροι του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου
που δεν αναφέρονται παραπάνω παραμένουν ως έχουν.
Δικαιώματα των Μεριδιούχων:

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοί-
νωσης, οι μεριδιούχοι που τους αφορούν οι αλλαγές που ανα-
φέρονται παραπάνω εκτός από τις τροποποιήσεις που
σχετίζονται με την ονομασία του Διαχειριστή Επενδύσεων και
των Σειρών Μεριδίων 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
19η Δεκεμβρίου 2012.

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 και
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – του Αμοι-
βαίου Κεφαλαίου (LF) θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γρα-
φεία της Εταιρείας και στα κατά τόπους καταστήματα του
Διανομέα, κατόπιν χορήγησης visa από την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 30 Οκτωβρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του  Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) SPECIAL PURPOSE 10% EQUITY FORMULA €
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

(το «Yπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
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