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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

«INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» 

(Άδεια σύστασης: απόφαση Ε.Κ. υπ’ αριθ. 14/12–07–1994, ΦΕΚ Β΄ 648/26–08–1994) 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων» (εφεξής «Εταιρεία»), με αρ. ΓΕΜΗ 2292401000 και έδρα την Αθήνα (Σταδίου 10), σε 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131  για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), 

και κατόπιν   σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ’ αριθμ.323/20.6.2019 εγκριτική 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ανακοινώνει: 

Α. Τη μετατροπή του υπό τη διαχείρισή της Aμοιβαίου Kεφαλαίου «Interamerican Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Διαχείρισης Διαθεσίμων», την μετονομασία του σε «Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης 

Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» και την ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος: Πρότυπο ΑΚΧΑ – ΑΚΧΑ 

κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού. 

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού του Aμοιβαίου Kεφαλαίου «Interamerican Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Διαχείρισης Διαθεσίμων»  που αφορά στην: 

Ι.  Τροποποίηση του άρθρου 1 αναφορικά με την αλλαγή της ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από  

«Interamerican Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων» σε «Interamerican Χρηματαγοράς 

Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού». 

ΙΙ. Τροποποίηση του άρθρου 3 αναφορικά με τον επενδυτικό σκοπό και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά. 

ΙΙΙ. Προσθήκη στο άρθρο 3 και υπό παρ.3 δηλώσεων προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ.  3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131. 

 IV. Τροποποίηση του άρθρου 4 αναφορικά με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και του άρθρου 5 

αναφορικά με τα επενδυτικά όρια.  

V. Τροποποίηση του άρθρου 6 αναφορικά με τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού.     
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι  ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός 

τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων  τους με βάση  

τους όρους  εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.   

Ο τροποποιημένος κανονισμός, το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο,  καθώς και το 

επικαιροποιημένο  έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 

διαθέσιμα,  στην ελληνική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Interamerican (www.interamerican.gr), καθώς 

και της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ (www.eurobankam.gr).   

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με την παρούσα θα ήθελε να επισημάνει για το ως άνω 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο πως εξακολουθεί να έχει ως επενδυτικό σκοπό την διατήρηση της αρχικής αξίας του 

ενεργητικού του και την παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως, ανάλογης των αποδόσεων των 

χρηματαγορών και να είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. 

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 

 

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 

     

 

http://www.eurobankam.gr/

