Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας, μετά από έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου, προχώρησε στις κατωτέρω μεταβολές στο Επενδυτικό Τμήμα :
«GMM Hermes Balanced Fund» του ΟΣΕΚΑ «GMM FUNDS» (umbrella scheme)
Συγκεκριμένα :
1)Η πρώτη μεταβολή αφορά το χρονικό διάστημα υπολογισμού της καθαρής αξίας του
ενεργητικού, του αριθμού των κυκλοφορούντων μεριδίων, της καθαρής αξίας μεριδίου, της τιμής
διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων, η οποία θα πραγματοποιείται πλέον την πρώτη
εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού δεκαπενθήμερου, αντί της κάθε εργάσιμης ημέρας που
ισχύει μέχρι σήμερα.
Οι σχετικές αλλαγές έγιναν στο έντυπο του Κανονισμού, στην παράγραφο 4.2.1
Να σημειώσουμε ότι στα υπόλοιπα 15 Επενδυτικά Τμήματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι
αντίστοιχοι υπολογισμοί θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κάθε εργάσιμη ημέρα.
2) Η δεύτερη μεταβολή αφορά στο μέγιστο ποσοστό που δύναται να επενδύσει το Επενδυτικό
Τμήμα στην κατηγορία των «μετοχών», που από 35% θα ανέλθει στο 50%.
Η επενδυτική πολιτική του «GMM Hermes Balanced Fund» θα παραμείνει η ίδια, χωρίς άλλες
μεταβολές.
Οι σχετικές αλλαγές έγιναν :
- στο έντυπο του Κανονισμού, Παράρτημα 15, παράγραφος 2
- στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», Μέρος 1
Το πλήρες κείμενο του εγγράφου «Ενημερωτικό Δελτίο & Κανονισμός» καθώς και το
επικαιροποιημένο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» βρίσκονται στη διάθεση
των μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος),
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στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.global-mm.com.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται από την 30η Ιουνίου 2016, βάσει της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρία της με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2016.
Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από
την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτούς των τροποποιήσεων των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι και την
30η Σεπτεμβρίου 2016, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, βάσει των διατάξεων των
Κανονισμών πριν την τροποποίησή τους.
Επίσης για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Εταιρία μας στο τηλέφωνο +357 22 205858 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@global-mm.com.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για την κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών.

Με εκτίμηση,
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
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