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Σεπτεμβρίου 2013 επιμηκύνει για ένα ακόμη έτος τον επενδυτικό σκοπό του
Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ωριμάζει στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, όπως
υποδεικνύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων ανταλλαγής του Υπό – Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου είναι προγραμματισμένη στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι μεριδιούχοι του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημερωθούν για το απο-
τέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής Μετοχών μέσω των καταστημάτων που
τους εξυπηρετούν που ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (E-Banking) ή αλληλογραφίας ανά-
λογα με την περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα τροποποιηθούν ως εξής: 
Η ονομασία του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποιηθεί σε

(LF) SPECIAL PURPOSE 4,5% EQUITY FORMULA $.
Στην παράγραφο 2.1. ο Επενδυτικός Σκοπός θα τροποποιηθεί ως ακολού-

θως:
2.1.  Επενδυτικός Σκοπός

1. Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει
κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επέν-
δυσης επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρα-
κάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα
ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμ-
περιλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου
καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδε-
κτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανω-
μένες Αγορές παγκοσμίως.

2. Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει
την 1η Νοεμβρίου 2013 και λήγει την 27η Οκτωβρίου 2014 (η «Περίοδος
Επένδυσης»). 

3. Η απόδοση της «Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομι-
κού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό
αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε):
α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx50 («Δείκτης A», κωδικός Bloomberg

SX5E Index), ο Μετοχικός Δείκτης S&P 500 («Δείκτης B», κωδικός
Bloomberg SPX Index) και ο Μετοχικός Δείκτης FTSE 100  («Δείκτης
Γ», κωδικός Bloomberg UKX Index) επιλέγoνται.

β) Η 1η Νοεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παρά-
γωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 3η Νοεμβρίου 2014 ορίζεται
ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».

γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης και οι τρεις δείκτες Α, Β και Γ
είναι στο 70% ή άνω του 70% του αρχικού επιπέδου τους κατά την
«Ημερομηνία ́ Εναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»,
τότε στην «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού
Μέσου», ο επενδυτής δεν θα υποστεί απώλειες από το αρχικό του
κεφάλαιο για όσες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την
1η Νοεμβρίου 2013.

δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο χειρότερος σε απόδοση δεί-
κτης μεταξύ των δεικτών Α, Β και Γ, έχει πέσει κάτω από 70% του αρ-
χικού του επιπέδου κατά την «Ημερομηνία ΄Εναρξης του Παράγωγου
Χρηματοοικονομικού Μέσου», τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του
Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ο επενδυτής χάνει ένα πο-
σοστό του κεφαλαίου που επένδυσε, το οποίο αντιστοιχεί στην απόδοση
του χειρότερου δείκτη στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης για όσες
επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013.

ε) Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα κουπόνι 4,5% υπο-
λογισμένο επί της τιμής του μεριδίου κατά την «Ημερομηνία Έναρξης
του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» θα καταβληθεί την
«Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», ή
το αντίστοιχο ποσό θα επανεπενδυθεί στο Yπό-Aμοιβαίο Κεφάλαιο.

Στην παράγραφο 2.2 η Επενδυτική πολιτική θα τροποποιηθεί προκειμένου
να διευρύνει τη γκάμα των δυνητικών αντισυμβαλλομένων των Συμβολαίων
Ανταλλαγής:

«Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής
θα επιλεγεί/γούν μεταξύ των παρακάτω πιστωτικών 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, Leonteq Securities AG.»

Στην παράγραφο 3 Επενδυτικοί Κίνδυνοι, το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το ακό-
λουθο: 33% FTSE 100 + 33% Eurostoxx50 + 33% S&P500.

Στην παράγραφο 6,  οι Σειρές Μεριδίων θα τροποποιηθούν ως εξής:
«Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοι-

βαίου Κεφαλαίου:
- Eurobank - Postbank  

Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD).
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

• Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέ-
ρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά Eurobank Postbank 

Αμοιβή Διαχείρισης 4% 4%

Προμήθεια εξαγοράς 2% 2%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα
είτε στην  εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Τα Μερίδια των Σειρών διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9
«Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι που δεν αναφέρονται παραπάνω παραμένουν ως
είχαν.

Δικαιώματα των Μεριδιούχων:
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, οι μεριδιού-

χοι που τους αφορούν οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίοι δεν
τις εγκρίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα με-
ρίδιά τους χωρίς κόστος σε διάστημα ενός (1) μηνός, που λήγει την 31η Οκτω-
βρίου 2013.

Οι αιτήσεις για εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων θα αποστέλλονται στο Διανο-
μέα, 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 Εται-
ρείας και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα, κατόπιν χορήγησης visa
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 26 Σεπτεμβρίου 2013
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 6% EQUITY FORMULA $  

ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Yπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
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