Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
ΤΩΝ (LF) Fund of Funds – Dynamic Fixed Income και (LF) Global Bond Fund
Αντίστοιχα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια των (LF) Fund of Funds και (LF), και τα δύο ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 20 του Κανονισμού λειτουργίας των Αμοιβάιων Κεφαλαίων (LF) και (LF) Fund of Funds, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης με την Απόφαση με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2018, προχωρά στη συγχώνευση του (LF) Fund of Funds – Dynamic
Fixed Income (το «Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο») με συνεισφορά του συνολικού ενεργητικού και παθητικού του, σύμφωνα με το Άρθρο 1(20)(a) και Άρθρο 69(1)(a) του Νόμου του Λουξεμβούργου 2010, με το (LF) Global Bond Fund (το «Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), και
τα δύο υπό – αμοιβαία κεφάλαια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Fund of Funds και (LF) αντίστοιχα. Η συγχώνευση αυτή αποσκοπεί σε ορθολογικοποίηση της υφιστάμενης γκάμας προϊόντων και στη δημιουργία επενδυτικών συνεργιών. Η συγχώνευση θα έχει ισχύ από την 12η Σεπτεμβρίου 2018 (η
«Ημερομηνία Ισχύος»). Να σημειώσουμε ότι ενώ το Συγχωνευόμενο και Υποδεχόμενο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχουν διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές, ωστόσο το Υποδεχόμενο επιλέχθηκε διότι το προφίλ επενδυτή (μεσαίου ρίσκου) και τα χαρακτηριστικά ρίσκου είναι παρόμοια και για τα δύο
Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια. Προτείνεται να ληφθούν υπόψιν οι πληροφορίες που ενσωματώνονται στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» και του Συγχωνευόμενου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ του Συγχωνευόμενου
Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης:

Συγχωνευόμενο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – Dynamic Fixed Income

Υποδεχόμενο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να μεγιστοποιήσει τη συνολική του απόδοση επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος ενεργητικής
διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων όπως περιγράφονται στο
αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόμου 2010, τα οποία επενδύουν κυρίως σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και
σε αντίστοιχα με αυτά παράγωγα προϊόντα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική κατανομή τους, το νόμισμα αποτίμησης, την κλαδική έκθεση, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα που τα χαρακτηρίζει.

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα
(κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα),
που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε κυβερνητικά και σε υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές. Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε νομίσματα αναδυομένων αγορών περιορίζεται στο 15% του καθαρού ενεργητικού του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών
δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
Επιπρόσθετα, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς Ευρωπαϊκών Τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα όπως και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με
σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις
δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

Yπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Επενδυτικός
σκοπός και
πολιτική

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων που τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα χρηματαγοράς.
Ρευστά διαθέσιμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, οι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένων και αγοράς καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία
(i), (iii) και (vi) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος
και οι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένων και αγοράς καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων
όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iii) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.
Παράγοντες
κινδύνου

Η συνολική έκθεση του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (relative VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών
μέσων (sum of the notionals).

Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative
VAR).
Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο
άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο: 70% Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years + 30% Merrill US Treasuries Index

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό
– Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: ICE BofAML Global Broad Market Index.

Προφίλ επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές
που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού
επενδύονται σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σταθερού εισοδήματος και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους σε ομόλογα παγκοσμίως.

Σειρές
Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Bancpost -Eurobank -Eurobank I -Eurobank DIS -Eurobank (USD) -Postbank
Private Banking Class -Private Banking Class (USD) -Private Banking DIS
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
• Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”),
•Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τις Σειρές Eurobank
(USD) και Private Banking Class (USD) οι οποίες έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD).
•Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη
ως ακολούθως:
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.

Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
-Bancpost (RON) -Eurobank -Eurobank DIS -Eurobank I -Interamerican
-Private Banking Class -Private Banking DIS
Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
• Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο
(“taxe d’abonnement”),
• Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τη Σειρά Bancpost (RON) η οποία έχει ως νόμισμα
αναφοράς το Ρουμάνικο Λέι (RON).
• Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:
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.

Χωρίς διανομή (εκτός από το Eurobank DIS, Private Banking DIS που διανέμουν)

Χωρίς διανομή (εκτός από το Eurobank DIS, Private Banking DIS που διανέμουν)

Προμήθεια διάθεσης

Έως 3%

Έως 2%

Μέγιστη
προμήθεια εξαγοράς

•Bancpost: 2.50% •Eurobank: 1.50% •Eurobank I: 0.50% •Eurobank DIS: 1.50%
•Eurobank (USD):1.50% •Postbank: 2.50% •Private Banking Class: 0%
•Private Banking Class (USD): 0% • Private Banking DIS: 0%

•Bancpost (RON): 2% •Eurobank: 1% •Eurobank DIS : 1% •Eurobank I: 0%
•Interamerican: 1% •Private Banking Class: 0% •Private Banking DIS: 0%

Μέγιστη
Αμοιβή Διαχείρισης

•Bancpost: 2.90% •Eurobank: 1.90% •Eurobank I: 0.90% •Eurobank DIS: 1.90%
•Eurobank (USD):1.90% •Postbank: 2.90% •Private Banking Class: 1.90%
•Private Banking Class (USD) : 1.90% •Private Banking DIS: 1.90%

•Bancpost (RON): 1.9% •Eurobank: 1.4% •Eurobank DIS : 1.4% •Eurobank I: 0.65%
•Interamerican: 1.4% •Private Banking Class : 1.4% •Private Banking DIS: 1.4%

Προφίλ Κινδύνου και
Απόδοσης (SRRI)

4

3

Διανομή /
Κεφαλαιοποίηση

Επιπλέον, τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι όμοια στο Συγχωνευόμενο και Υποδεχόμενο ΥπόΑμοιβαίο Κεφάλαιο: 1) ο Διαχειριστής Επενδύσεων (Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων), 2) το Νόμισμα αναφοράς (Ευρώ), 3) προμήθειες
μετατροπής, 4) Αμοιβή Θεματοφύλακα, 5) δεν εφαρμόζεται αμοιβή απόδοσης.
Όλα τα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν ίδια
έπειτα από την Ημερομηνία Ισχύος και δεν υπάρχει καμία απτή επίδραση από αυτή τη Συγχώνευση
για τους μεριδιούχους του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:
- Ακολουθώντας τον ένα μήνα ενημέρωσης από τη δημοσίευση της παρούσας και προκειμένου το
Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο να είναι συμβατό με την επενδυτική πολιτική του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το χαρτοφυλάκιό του θα αποτελείται μόνο από μέσα χρηματαγοράς, τα οποία την ημ/νία της συγχώνευσης θα αποδοθούν στο Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, το οποίο και θα διενεργεί επενδύσεις σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική.
- Η Συγχώνευση δεν θα έχει επίδραση στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Υποδεχόμενου Υπό
–Αμοιβαίου Κεφαλαίου ούτε επίπτωση μείωσής του.
Όλα τα κόστη της παραπάνω συγχώνευσης θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.
Συστήνεται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν πλήρεις πληροφορίες στη χώρα υπηκοότητας,
μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους για τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες που συνδέονται
με τη λειτουργία της συγχώνευσης.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατανείμει σε
κάθε μεριδιούχο του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναν συνολικό αριθμό

μεριδίων της ίδιας Σειράς, στρογγυλοποιημένο στο κοντινότερο χιλιοστό του μεριδίου. Αυτός
ο συνολικός αριθμός μεριδίων θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που
κατέχει ο κάθε μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο με το δείκτη ανταλλαγής όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Ο δείκτης ανταλλαγής θα υπολογιστεί κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2018, διαιρώντας την καθαρή
αξία ανά μερίδιο της κάθε Σειράς του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή
υπολογίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 με την καθαρή αξία ανά μερίδιο της ίδιας Σειράς του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως υπολογίζεται κατά την ίδια ημέρα.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης προς τους Μεριδιούχους κι
έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές Αιτήσεις Συμμετοχής ή / και Μετατροπής στο Συγχωνευόμενο Υπό
– Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Δικαιώματα των Μεριδιούχων
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν
εγκρίνουν την παραπάνω συγχώνευση έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα
μερίδιά τους χωρίς κόστος μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2018 έως και
την Ημ/νία Ισχύος, οι Μεριδιούχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους και
αιτήσεις συμμετοχών δεν θα γίνονται δεκτές ούτε στο Συγχωνευόμενο ούτε στο Υποδεχόμενο ΥποΑμοιβαίο Κεφάλαιο. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, οι Μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υπο-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου θα καταστούν Μεριδιούχοι του Υποδεχόμενου Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι Αιτήσεις Εξαγοράς ή Μετατροπής Μεριδίων θα πρέπει να απευθύνονται στο διανομέα σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Επιπλέον πληροφορίες και τα παρακάτω Έντυπα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία
της Εταιρείας Διαχείρισης και στα γραφεία της Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα:
• οι Κοινοί Όροι Συγχώνευσης,
• η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Fund of Funds και (LF) Αμοιβαίων
Κεφαλαίων,
• τα πιο πρόσφατα Έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές»,
• η πιο πρόσφατη έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας,
• η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική έκθεση του (LF) Fund of Funds και (LF) Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
• η έκθεση που έχει παραχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίστηκε από την Εταιρεία Διαχείρισης προκειμένου να επικυρώσει τις διατάξεις που προβλέπονται από το Άρθρο 71 (1), σημεία
(a) με (c) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010,
• το πιστοποιητικό που σχετίζεται με τη συγχώνευση και εκδόθηκε από το Θεματοφύλακα των(LF)
Fund of Funds και (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Άρθρο 70 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Λουξεμβούργο, 19 Iουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

