Λευκωσία, 12 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας, μετά από έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου, προχώρησε σε τροποποιήσεις στο «Ενημερωτικό Δελτίο», στον «Κανονισμό» και στα
έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», του υπό-διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GMM FUNDS» (umbrella scheme).
Οι τροποποιήσεις εντοπίζονται στα εξής:
1.

Αλλαγή Επωνυμίας, Επενδυτικής Πολιτικής, Νομίσματος Αναφοράς και Δείκτη Αναφοράς
του Επενδυτικού Τμήματος «GMM Μετοχικό Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών» του υπόδιαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM FUNDS» (umbrella scheme):

Ονομασία του
Επενδυτικού
Τμήματος

Η νέα ονομασία του Επενδυτικού Τμήματος θα είναι : «GMM Developed Markets
Balanced USD Fund».
[προηγούμενη ονομασία : «GMM Μετοχικό Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών»]

Επενδυτική
πολιτική

Η νέα επενδυτική πολιτική του Επενδυτικού Τμήματος θα είναι μικτή –
ισορροπημένη (Balanced) με τη δυνατότητα το ενεργητικό του να διαρθρώνεται,
ως εξής :
- Μετοχές
: από 0% – έως 80%
- Ομόλογα και T-Bills
: από 10% – έως 80%
- Καταθέσεις
: από 10% – έως 90%
Θα εστιάζει κυρίως στις αναπτυγμένες αγορές των ΗΠΑ & των Ευρωπαϊκών χωρών
(τουλάχιστον κατά 55%). Tο Επενδυτικό τμήμα θα δύναται να επενδύει και σε
τίτλους έκδοσης της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε τίτλους εισηγμένους στο
ΧΑΚ.

Νόμισμα
αποτίμησηςαναφοράς

Το νόμισμα αποτίμησης-αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος «GMM Developed
Markets Balanced USD Fund» θα αλλάξει και θα είναι το Δολάριο ΗΠΑ (USD). Το
Ευρώ θα παραμείνει το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ «GMM FUNDS» (umbrella
scheme) σε επίπεδο ενοποιημένων στοιχείων.
Η αλλαγή αυτή έγινε, καθώς μεγάλο μέρος του ενεργητικού θα είναι
τοποθετημένο σε αγορές των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε
πελάτες της εταιρίας μας να επενδύσουν απευθείας τα διαθέσιμά τους σε USD.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κατηγορίες
μεριδίων

Το Επενδυτικό Τμήμα «GMM Developed Markets Balanced USD Fund» θα
διατίθεται σε δυο (2) κατηγορίες μεριδίων :

Κατηγορία μεριδίων USD :
«GMM Developed Markets Balanced USD Fund – USD»

Κατηγορία μεριδίων EURO :
«GMM Developed Markets Balanced USD Fund – EURO»
Οι δυο κατηγορίες μεριδίων θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την ακόλουθη
εξαίρεση:
Η κατηγορία μεριδίων EURO έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ, ενώ η κατηγορία
μεριδίων USD έχει ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ.

Δείκτης
Αναφοράς

Ο Δείκτης Αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος θα είναι : «το διατραπεζικό
επιτόκιο τριμήνου σε Δολάριο ΗΠΑ (3-month US Dollar Libor) + 200 bps»

Προφίλ
κινδύνου
(risk rate)

Το προφίλ κινδύνου (risk rate) του Επενδυτικού Τμήματος με τη νέα επωνυμία
«GMM Developed Markets Balanced USD Fund» έχει εκ νέου υπολογισθεί με
βάσει τη νέα επενδυτική πολιτική που θα ασκείται στο επενδυτικό τμήμα.
Στην Κατηγορία μεριδίων USD, η κατηγορία κινδύνου είναι στο βαθμό 4.
Στην Κατηγορία μεριδίων EURO, η κατηγορία κινδύνου είναι στο βαθμό 5.

Αμοιβή
Διαχείρισης

Η Αμοιβή Διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος θα ανέρχεται σε 2% (ετησίως)
και στις 2 κατηγορίες μεριδίων, αντί του υφιστάμενου 3%.

Κατά την ημερομηνία υλοποίησης των μεταβολών δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2016, όλοι οι
υφιστάμενοι μεριδιούχοι του «GMM Μετοχικό Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών» καθίστανται
αυτόματα μεριδιούχοι του «GMM Developed Markets Balanced USD Fund» στην κατηγορία
μεριδίων EURO.
Οι επιπτώσεις στους μεριδιούχους του «GMM Μετοχικό Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών» κρίνονται
μεσαίας σημασίας, παρά το γεγονός ότι τα δύο Α/Κ έχουν διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά
(κατηγορία επένδυσης, χρονικός ορίζοντας επένδυσης, κ.α.). Ο λόγος είναι ότι ο Επενδυτικός
Κίνδυνος παραμένει ο ίδιος (Risk Rate: 5), καθώς και η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων
(κυρίως στις Αναπτυγμένες Αγορές). Οι μεριδιούχοι του «GMM Developed Markets Balanced USD
Fund – EURO», θα συμμετέχουν πλέον σε ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες επενδυτικές
επιλογές.
2.

Προσθήκη Επενδυτικών Τμημάτων που δύναται η Εταιρία Διαχείρισης να διαθέτει
μερίδια δια μέσου πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και Εταιριών Διαχείρισης, στη Δημοκρατία
και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Εταιρία Διαχείρισης κάνει χρήση της δυνατότητας που της παρέχει ο Νόμος και προσθέτει τα
κατωτέρω 6 Επενδυτικά Τμήματα :
 GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND
 GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND
 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND
 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND
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 GMM THEMELIO BALANCED FUND
 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND
σε αυτά που δύναται να διαθέτει μερίδια δια μέσου πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και Εταιριών Διαχείρισης, στη
Δημοκρατία και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα πλήρη κείμενα του νέου «Κανονισμού» καθώς και τα επικαιροποιημένα έντυπα του
«Ενημερωτικού Δελτίου» και των «Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» βρίσκονται στη
διάθεση των μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία,
Κύπρος), στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.global-mm.com.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, βάσει της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρία της με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2016.
Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από
την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτούς των τροποποιήσεων των Κανονισμών (12 Αυγούστου 2016),
δηλαδή μέχρι και την 12η Νοεμβρίου 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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