
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & 

Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 

 

 

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής 

«η Εταιρεία ∆ιαχείρισης»), µε έδρα Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.210-33 52 800, ως η Εταιρεία 

∆ιαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων: 

 

• Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 

Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ.υπ’ αριθ. 134/26–01–1993, ΦΕΚ Β΄ 92/23–02–1993 

Τροποποιήσεις: Με τις υπ’ αριθ. 165/24-11-1993, 17/2-4-96, 35/21-8-1997, 154/09-12-1999, 

230/13-03-2001 και 41/25-01-2005 και 4/880/04.02.2009  αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 906/15.12.1993, ΦΕΚ Β΄623/25.7.96, ΦΕΚΒ΄1025/20.11.97, 

2216/27.12.1999, 337/28.03.2001 και 135Β/03-02-2005 αντιστοίχως) κα την  Απ. ΕΚ 

4/880/04.02.2009. Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/επενδυτικού σκοπού: 13.03.2009, Απ. ΕΚ 

4/880/04.02.2009. 

Ηµεροµηνία έναρξης: 21.4.1993. 

 

• Eurobank NTT  Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 

Άδεια σύστασης: ΦΕΚ Β΄ 1715/26–08–2008 

Τροποποιήσεις:  

Ηµεροµηνία έναρξης: 5.9.2008  

ενηµερώνει ότι σύµφωνα µε την από 23 Αυγούστου 2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και 

µετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την υπ’ αριθµ.  1/1491/9.10.2017 απόφασή της, θα 

προχωρήσει στη συγχώνευση µε απορρόφηση του αµοιβαίου κεφαλαίου «Eurobank NTT  Οικολογικό 

Μετοχικό Εξωτερικού» (εφεξής «Απορροφώµενο Α/Κ») από το αµοιβαίο κεφάλαιο «Eurobank  

Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» (εφεξής «Απορροφόν Α/Κ»), η οποία και θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Ν.4099/2012.  

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του Ν.4099/2012 καταρτίστηκε το Σχέδιο Συγχώνευσης το 

οποίο υπογράφηκε από κοινού µε την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (εφεξής «ο 

Θεµατοφύλακας») ως Θεµατοφύλακας και των δύο προαναφερόµενων συγχωνευόµενων αµοιβαίων 

κεφαλαίων. 

 

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Η συγχώνευση των προαναφεροµένων αµοιβαίων κεφαλαίων, αποφασίστηκε από την Εταιρεία 

∆ιαχείρισης, έχοντας ως στόχο την ορθολογικοποίηση του υφιστάµενου φάσµατος προϊόντων και τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων. Η συγχώνευση αφενός µεν, θα δηµιουργήσει ένα 

αµοιβαίο κεφάλαιο µε µεγαλύτερο ενεργητικό και µεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία, αφετέρου δε 

αναµένεται να οδηγήσει κατ’ ελάχιστον στη βελτίωση του λόγου «πάγια λειτουργικά έξοδα/ενεργητικό 

αµοιβαίου κεφαλαίου» µε τα ανάλογα οφέλη για το σύνολο των µεριδιούχων του. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥΣ 

 

Οι µεριδιούχοι του Απορροφώµενου Α/Κ, καθίστανται µεριδιούχοι ενός αµοιβαίου κεφαλαίου µε 

ταυτόσηµη επενδυτική στρατηγική καθώς το Απορροφόν Α/Κ είναι µέτριου επενδυτικού κινδύνου και 

απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεµένη µε την καµπύλη επιτοκίων οµολογιών 

εξωτερικού, αναλαµβάνοντας ανάλογο βαθµό κινδύνου, δεδοµένου ότι η απόδοση των οµολογιακών 

τίτλων συνδέεται και µε τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιµώµενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά 

ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών. 



 

Συγκριτική παρουσίαση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Απορροφώµενου Α/Κ 

και του Απορροφόντος Α/Κ 

                        «Απορροφώµενο Α/Κ» 

1. Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι κυρίως η επίτευξη 

υπεραξιών σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό 

ορίζοντα, µέσω υψηλών κεφαλαιακών κερδών 

και εισοδηµατικών αποδόσεων, εντάσσοντας 

το Α/Κ στην κατηγορία των κοινωνικά 

υπεύθυνων επενδύσεων (Socially Responsible 

Investments, SRI). Για την επίτευξη του 

παραπάνω σκοπού η Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως 

επενδύει τα διαθέσιµα κεφάλαια κυρίως (σε 

ποσοστό άνω του 65% του συνολικού καθαρού 

ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου) σε ένα 

χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 

επιλεγµένους µετοχικούς τίτλους ισχυρών 

εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως από την 

κεφαλαιοποίησή τους και το γεωγραφικό τους 

προσδιορισµό, που η πολιτική τους και το έργο 

τους αποβλέπουν:  

 

• Στην ποικίλη προστασία του 

περιβάλλοντος περιλαµβανοµένης της 

εξοικονοµήσεως ενεργείας, της µειώσεως 

της ρυπάνσεως καθώς και της διαδόσεως 

των αντιστοίχων τεχνολογιών,  

• Στην ανάπτυξη ή/και στην αξιοποίηση 

τεχνολογιών που βελτιώνουν τη διαχείριση 

και εξοικονόµηση φυσικών πόρων εν 

γένει, περιλαµβανοµένων των υδάτινων, 

ενεργειακών, δασικών κ.α.,  

• Στην ανάπτυξη ή/και στην αξιοποίηση 

τεχνολογιών που βελτιώνουν την 

διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση 

κλπ,  

• Στην δηµιουργία υποδοµών που στοχεύουν 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

κοινωνιών όπου εφαρµόζονται και 

παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον,  

• Στην ανάπτυξη νέων υλικών που 

ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση και  

• Σε κάθε δραστηριότητα που 

αποδεδειγµένα εξυπηρετεί τους παραπάνω 

σκοπούς. 

 

∆ευτερευόντως το Α/Κ επενδύει σε κρατικά 

και εταιρικά οµόλογα υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθµισης καθώς επίσης και σε µέσα 

χρηµαταγοράς, τηρώντας πάντα τα όρια και τις  

Απορροφόν Α/Κ» 

 

1. Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η 

επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή 

κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού 

ενεργητικού) σε µετοχές εταιριών και άλλους 

τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, που 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο 

εξωτερικό. ∆ευτερευόντως, το Αµοιβαίο 

Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, µέσα 

χρηµαταγοράς και τίτλους σταθερού 

εισοδήµατος, καθώς και σε παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την 

αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την 

αντιστάθµιση του κινδύνου των υποκείµενων 

στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο 

πλαίσιο του ν. 4099/2012 και των αποφάσεων 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 

ισχύουν προϋποθέσεις που ορίζονται µε 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η ΑΕ∆ΑΚ ακολουθεί µεθόδους ενεργούς 

διαχείρισης για την επιλογή των µετοχών και 

οµολογιών που επενδύει το αµοιβαίο κεφάλαιο, 

που βασίζονται στην αξιολόγηση όλων των 

παραµέτρων οικονοµικής ανάπτυξης των 

εταιριών ή/και κρατών, όπως ενδεικτικά: 

µέγεθος εταιριών και θέση (market share) που 

κατέχουν στις αγορές, εµπορευσιµότητα 

µετοχών και οµολογιών, ύψος πληθωρισµού 

και επιτοκίων κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 

Η ΑΕ∆ΑΚ ακολουθεί µεθόδους ενεργούς 

διαχείρισης για την επιλογή των µετοχών και 

οµολογιών που επενδύει το αµοιβαίο κεφάλαιο, 

που βασίζονται στην αξιολόγηση όλων των 

παραµέτρων οικονοµικής ανάπτυξης των 

εταιριών ή/και κρατών, όπως ενδεικτικά: 

µέγεθος εταιριών και θέση (market share) που 

κατέχουν στις αγορές, εµπορευσιµότητα 

µετοχών και οµολογιών, ύψος πληθωρισµού και 

επιτοκίων κλπ. 

 

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να 

επενδύσουν κυρίως σε διαφοροποιηµένο 

χαρτοφυλάκιο διεθνών µετοχών και 

δευτερευόντως οµολόγων, αναλαµβάνοντας 

επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκώντας σε 

µακροχρόνια υψηλή απόδοση σε συνδυασµό µε 

άµεση ρευστότητα και επαγγελµατική 

διαχείριση. 

Η διαχείριση κινδύνων µε την επικουρική 

χρήση µέσων αντιστάθµισης όπου απαιτείται, 

είναι αναπόσπαστο τµήµα της επενδυτικής 

διαδικασίας.  

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού 

επενδυτικού κινδύνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού 

επενδυτικού  κινδύνου και απευθύνεται σε 

επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, που 

επιδιώκουν  υψηλά κέρδη συµµετέχοντας σε 

ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών 

τίτλων εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς 

µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Απορροφόν Α/Κ συνεπεία της συγχωνεύσεως µε αυξηµένο µέγεθος αναµένεται ότι θα δώσει 

βελτιωµένα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά το πάγιο κόστος λειτουργίας (έξοδα - υποχρεωτικής από την 

κείµενη νοµοθεσία - ενηµέρωσης µεριδιούχων, αµοιβές ορκωτών ελεγκτών κ.λ.π.), οπότε και αναµένεται 

κατ’ ελάχιστον η βελτίωση του λόγου «πάγια λειτουργικά έξοδα/ενεργητικό αµοιβαίου κεφαλαίου» µε τα 

ανάλογα οφέλη για το σύνολο των µεριδιούχων του. 

 



Αναφορικά µε τη διαφοροποίηση κόστους οι µεριδιούχοι του Απορροφώµενου Α/Κ πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί : 

 

 Απορροφώµενο Α/Κ Απορροφόν Α/Κ 

 Eurobank NTT 
Οικολογικό 
Μετοχικό 

Εξωτερικού 

Eurobank Global Equities 
Μετοχικό Εξωτερικού 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ* 3.00% 4.00% 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ* 2.00% 2.00% 

ΑΜΟΙΒΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ* 5.00% 5.00% 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ* 0.30% 0.30% 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ** 3.61% 3.11% 

*Η αναφορά γίνεται στο µέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης. 
**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί µε ηµεροµηνία αναφοράς την 10/03/2017 

 

Οι µεριδιούχοι των ανωτέρω συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων ενηµερώνονται ότι οι νοµικές, 

συµβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται µε την προετοιµασία και την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν το Απορροφώµενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους µεριδιούχους αυτών, 

σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του Ν. 4099/2012. 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Α. ∆ιαδικασία συγχώνευσης 

 

1. Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απορρόφησης του αµοιβαίου κεφαλαίου 

«Eurobank NTT  Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού» (στη συνέχεια «Απορροφώµενο Α/Κ») 

από το αµοιβαίο κεφάλαιο  «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» (στη 

συνέχεια «Απορροφόν Α/Κ»), σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης ιζ’ του άρθρου 

3 του Ν.4099/2012. Την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το Απορροφώµενο Α/Κ λύεται 

χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή του, τα δε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του θα 

µεταφερθούν στο Απορροφόν Α/Κ «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού», µε 

αντάλλαγµα την έκδοση για τους µεριδιούχους του Απορροφώµενου Α/Κ, µεριδίων του 

Απορροφόντος Α/Κ και συνεπεία της µετονοµασίας αυτού και της δηµιουργίας νέων κατηγοριών 

µεριδίων, καθίστανται µεριδιούχοι του «Greek Fund Global Equities Μετοχικό 

Εξωτερικού» και ειδικότερα της κατηγορίας µεριδίων Greek Fund Global Equities 

Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank ΝΤΤ αυτού, σύµφωνα µε τον 

κατωτέρω υπό Γ΄ αναφερόµενο λόγο ανταλλαγής, που θα υπολογιστεί κατά την ηµεροµηνία 

πραγµατοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώµατά τους ως 

µεριδιούχοι πλέον της κατηγορίας µεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ. Το Απορροφώµενο Α/Κ 

παύει να υφίσταται από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγχώνευσης. 

 

2. Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων που 

µετέχουν στην πράξη συγχώνευσης, θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4099/2012. 

Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των 

συγχωνευοµένων αµοιβαίων κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του λόγου 

ανταλλαγής µεριδίων, είναι τα ίδια µε αυτά που εφαρµόζονται στον καθηµερινό προσδιορισµό 

του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευοµένων αµοιβαίων κεφαλαίων, όπως περιγράφονται στο 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο αυτών. Τυχόν δεδουλευµένα έσοδα των υπό συγχώνευση αµοιβαίων 

κεφαλαίων λογίζονται στον καθηµερινό προσδιορισµό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισµός, λόγω της συγχώνευσης. 

 

3. Α. O Θεµατοφύλακας θα επαληθεύσει µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης τη συµφωνία 

των στοιχείων των περιπτώσεων α΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4099/2012 που 



αναφέρονται στο παρόν κοινό σχέδιο συγχώνευσης υπό τους όρους του άρθρου 48 παρ.1 του Ν. 

4099/2012.     

 

Β. Ο Θεµατοφύλακας του Απορροφώµενου Α/Κ θα επιβεβαιώσει µε έκθεσή του που θα συνταχθεί 

µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 4099/2012:  

i. τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού 

και παθητικού, κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του λόγου ανταλλαγής και,  

ii. τη µέθοδο υπολογισµού του λόγου ανταλλαγής, καθώς και την τιµή του όπως αυτή 

θα έχει υπολογιστεί µε ηµεροµηνία αναφοράς την ηµέρα πραγµατοποίησης της 

συγχώνευσης.  

 

Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

∆ιαχείρισης και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους µεριδιούχους των συγχωνευόµενων 

αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 

Β. Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία πραγµατοποίησης συγχώνευσης 

 

Ως ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η 17η Νοεµβρίου 2017 κατά την οποία θα 

διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Απορροφώντος Α/Κ 

«Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού», αυξηµένου λόγω συγχώνευσης. 

 

Γ. Ανταλλαγή µεριδίων και µέθοδος υπολογισµού του λόγου ανταλλαγής 

 

Η σχέση ανταλλαγής των µεριδίων των συγχωνευοµένων αµοιβαίων κεφαλαίων θα καθοριστεί µε βάση 

την καθαρή τιµή του µεριδίου κάθε συγχωνευόµενου αµοιβαίου κεφαλαίου, η οποία θα προκύψει από την 

αποτίµηση της περιουσίας τους κατά την 17η Νοεµβρίου 2017. Ο αριθµός των µεριδίων του 

Απορροφόντος Α/Κ που θα λάβει ο µεριδιούχος του Απορροφώµενου Α/Κ ισούται µε το γινόµενο του 

αριθµού των µεριδίων µε τα οποία συµµετέχει στο Απορροφώµενο Α/Κ την 17η Νοεµβρίου 2017 

(προβλεπόµενη ηµεροµηνία συγχωνεύσεως) επί το πηλίκο της διαίρεσης: 

 

 

             Καθαρή Τιµή µεριδίου του Απορροφώµενου Α/Κ την 17
η
 Νοεµβρίου 2017  

              Καθαρή Τιµή µεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ την 17
η
 Νοεµβρίου 2017  

 

∆. Αναστολή της έκδοσης και της εξαγοράς µεριδίων 

 

Από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης των πληροφοριών της συγχώνευσης προς τους µεριδιούχους και 

έπειτα, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής στο Απορροφώµενο Α/Κ.  

 

Μετά από την ηµέρα αυτή οι τυχόν υποβαλλόµενες αιτήσεις θα θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες και 

συνεπώς άκυρες. 

 

Για την διευκόλυνση του έργου της συγχώνευσης θα ανασταλεί η εξαγορά αιτήσεων του Απορροφώµενου 

Α/Κ κατά την 14
η
 , 15

η
 και 16

η
 Νοεµβρίου 2017  (τρεις εργάσιµες ηµέρες), κατ’ εφαρµογή του άρθρου 50 

παρ. 2 του Ν. 4099/2012.   

 

Ε. Πληροφορίες προς τους µεριδιούχους των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφάλαιων 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης το Απορροφόν θα µετονοµαστεί σε Greek Fund 

Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού και θα δηµιουργηθούν σε αυτό δύο νέες κατηγορίες µεριδίων 

οι οποίες είναι: 

• Eurobank 

• Eurobank NTT 

 



Η γνωστοποίηση των παρουσών πληροφοριών πραγµατοποιείται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης µετά την 

έγκριση της προτεινόµενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός της νόµιµης 

προθεσµίας, προς όλους τους µεριδιούχους των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 49 του Ν.4099/2012. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται προκειµένου οι µεριδιούχοι να είναι σε 

θέση να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη σχετικά µε τον αντίκτυπο της προτεινόµενης συγχώνευσης 

στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους, όπως αυτά αναφέρονται στο υπό (ΣΤ) της 

παρούσας ανακοίνωσης. Οι παρούσες πληροφορίες συνοδεύονται και από επικαιροποιηµένη έκδοση του 

εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» του Απορροφόντος Α/Κ και ειδικότερα 

συνεπεία της µετονοµασίας αυτού και της δηµιουργίας σε αυτό νέων κατηγοριών µεριδίων, της κατηγορίας 

«Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» - Κατηγορία µεριδίων: Eurobank NTT. Τα 

προαναφερόµενα και επιπρόσθετα το σχετικό Σχέδιο Συγχώνευσης, καθώς και πληροφορίες για τις 

κατηγορίες µεριδίων του Απορροφόντος, βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών µέσω της ιστοσελίδας 

της Εταιρείας ∆ιαχείρισης. 

 

Τέλος, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα ενηµερώσει κάθε 

µεριδιούχο του Απορροφώµενου Α/Κ, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως για τον ακριβή αριθµό των 

µεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού που θα του 

αναλογούν από την ανταλλαγή και ειδικότερα κατόπιν της µετονοµασίας του Απορροφόντος, για τον 

ακριβή αριθµό µεριδίων που θα κατέχει στην κατηγορία «Greek Fund Global Equities Μετοχικό 

Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank ΝΤΤ». 

 

ΣΤ. ∆ικαιώµατα των µεριδιούχων των Συγχωνευόµενων Α/Κ 

 

Οι µεριδιούχοι των υπό συγχώνευση αµοιβαίων κεφαλαίων από την 11η Οκτωβρίου 2017 µέχρι και την 

13
η
 Νοεµβρίου 2017 (3 εργάσιµες µέρες πριν την ηµεροµηνία υπολογισµού του λόγου ανταλλαγής), έχουν 

τις εξής επιλογές, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:  

 

• Να µεταφερθούν σε άλλο αµοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης µε παρεµφερή 

επενδυτική πολιτική ή όπου αλλού επιθυµούν και εφόσον η σκοπούµενη επένδυση συνάδει µε το 

επενδυτικό τους προφίλ σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ν. 4099/2012.  

• Να αιτηθούν εξαγορά των µεριδίων τους. 

 

 

Αθήνα 

11/10/2017 

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 


