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Άρθρο 1 -  Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
 

 

1. 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (αποκαλούµενο εφεξής 
«Αµοιβαίο Κεφάλαιο») έχει συσταθεί κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Ε.Κ. υπ’ αριθ. 
223/22.04.2005, ΦΕΚ Β΄579/28.04.2005) και τροποποιήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθµ 4/880/04.02.2009 απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας, που απαρτίζεται από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά, και 

τη οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός µεριδιούχους. Το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.), που 
συνιστάται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4099/2012 και του Κανονισµού του, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανατίθενται από την ΑΕ∆ΑΚ, κατόπιν αδείας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ένα θεµατοφύλακα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος και ασκεί 
δραστηριότητες µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα.  

 
3. Το αρχικό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανερχόταν σε 1.200.000,00 ευρώ. Η τιµή των µεριδίων του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου κατά τον χρόνο σύστασής του ανερχόταν σε 2,9347 ευρώ. 
 

4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο και οι µεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, 
ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του, από την Α.Ε.∆.Α.Κ. 
Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή του θεµατοφύλακα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων των τελευταίων. 

 
5. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει αόριστη διάρκεια. Η διαχειριστική χρήση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του 

ηµερολογιακού έτους. H πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2005. 
 

6. Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται  από κοινού από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και τον θεµατοφύλακα. Η 
τροποποίηση του Κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
κατόπιν ελέγχου της  νοµιµότητας των τροποποιήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται επαρκής µέριµνα για 
την προστασία των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον 
γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε µεριδιούχο µε σταθερό µέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσµεύουν τους 
µεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωµα, εντός τριών (3) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να 
ζητήσουν την εξαγορά των µεριδίων τους µε τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση. 

 
7. Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. στο όνοµα και για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος λογίζεται καθηµερινά επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και των µεριδιούχων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4099/2012.   

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας 
αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτόκιο Αναφοράς), 
προσαυξανόµενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου βάσει σχετικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  

α) για Αµοιβαία Κεφάλαια χρηµαταγοράς άνευ προσαυξήσεως,  

β) για οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25),  

γ) για µικτά Αµοιβαία Κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5),  

δ) για µετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια και για κάθε άλλη κατηγορία Αµοιβαίων Κεφαλαίων πλην των αναφερόµενων πιο 
πάνω περιπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα.  

Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. Σε περίπτωση 
µεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή της κατάταξης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση 
υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Το φορολογικό καθεστώς 
που διέπει τα Αµοιβαία Κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 
 

Άρθρο 2 – Α.Ε.∆.Α.Κ.   και  Θεµατοφύλακας 
 

1. Καθήκοντα διαχειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε την 
επωνυµία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων», µε έδρα την 
Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 10) και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000 (αποκαλούµενη εφεξής «Α.Ε.∆.Α.Κ.»), Η Α.Ε.∆.Α.Κ. δεν 
επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου παρά µόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από άλλη εταιρεία διαχείρισης. Για τη χορήγηση άδειας 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα των µεριδιούχων Η Α.Ε.∆.Α.Κ. δύναται να αναθέσει σε άλλη 
εταιρεία µε έγγραφη σύµβαση ανάθεσης, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, τη διεξαγωγή 
για λογαριασµό της µίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της  σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 22 
του ν. 4099/2012. 

 
2. Καθήκοντα θεµατοφύλακα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα 

Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία», µε έδρα την Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8) και αριθµό. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 
(αποκαλούµενη εφεξής «Θεµατοφύλακας»). Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέτει, µε τη σύµφωνη γνώµη της Α.Ε.∆.Α.Κ. 
και µετά από προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα. Ως τρίτα πρόσωπα νοούνται πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλοι 
οργανισµοί παρέχοντες υπηρεσίες θεµατοφυλακής, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος  και υπόκεινται σε κανόνες 
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εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναµους µε τους ισχύοντες στην Ελλάδα. Ο θεµατοφύλακας και το τρίτο πρόσωπο φέρουν 
ευθύνη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της Α.Ε.∆.Α.Κ.  
 

3. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται για την ταµειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας ∆ιαχείρισης, η δε εταιρεία διαχείρισης οφείλει να 
παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των οδηγιών της από τον θεµατοφύλακα. 
 

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η Α.Ε.∆.Α.Κ. και ο Θεµατοφύλακας ενεργούν µε τρόπο ανεξάρτητο, αποκλειστικά 
προς το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισής τους,  
 

5. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται, σύµφωνα µε το Ν.4099/2012, έναντι της Α.Ε.∆.Α.Κ. και των µεριδιούχων του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου για κάθε ζηµιά που υφίστανται από την υπαίτια µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

 
 

Άρθρο 3 – Σκοπός και Επενδυτικά Χαρακτηριστικά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  
 
1. Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων 

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4099/2012, εσωτερικού και 
εξωτερικού, που επενδύουν σε µετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήµατος και/ή οµόλογα, µέσα χρηµαταγοράς και παράγωγα 
προϊόντα ενώ σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10% είναι τοποθετηµένο σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων  άλλων οργανισµών 
συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν πρωτίστως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και/ή οµόλογα. ∆ευτερευόντως, το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε καταθέσεις και σε µέσα 
χρηµαταγοράς. 

 
2.  Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι µετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να συµµετέχουν σε 

αµοιβαίο κεφάλαιο το χαρτοφυλάκιο του οποίου αποτελείται από µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ευρείας διασποράς και 
ποικιλίας επενδυτικών στόχων, ενώ επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργητική διαχείριση αυτών των αµοιβαίων 
κεφαλαίων.  
 

 

Άρθρο  4  –  Επιτρεπόµενες Επενδύσεις  του  Αµοιβαίου   Κεφαλαίου    
 
1. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4099/2012, επιτρέπεται να 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης : 

(i) σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, καθώς και 
των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών, µε τις οποίες αυτά εναρµονίστηκαν προς τη 
διάταξη της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 της Οδηγίας 2004/39Ε.Κ, 

 (ii) σε κάποια άλλη εποπτευόµενη αγορά κράτους µέλους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη 
και ανοικτή στο κοινό, 

(iii) σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή άλλη εποπτευόµενη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί 
κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό, όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

 
β) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσής τους 

περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των ανωτέρω 
υπό α΄, β΄ και γ΄ στοιχείων και εφόσον η εισαγωγή αυτή πραγµατοποιείται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση.  

 
γ) Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου εγκεκριµένων βάσει του ν.4099/2012 ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,  ή µερίδια άλλων 

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε αυτά των περιπτώσεων α’ και β’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4099/2012, ανεξάρτητα εάν είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 παρ. ε΄ του ν. 4099/2012. 
 

δ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας 
µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν η 
καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα (όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε µε απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος), εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς 
προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία. Τα 
τρίτα κράτη της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από 
γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδας. 

 
ε) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε 

µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στο ανωτέρω υπό α΄ 
στοιχείο ή/και παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών 
(εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4099/2012. 

 
στ) Μέσα χρηµαταγοράς, πλην των διαπραγµατεύσιµων σε εποπτευόµενη αγορά που εµπίπτουν στο ανωτέρω υπό α΄ 

στοιχείο, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και 
των κεφαλαίων τους και εφόσον τα µέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 περ. η΄ του ν. 4099/2012. 
 

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει, µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του, σε άλλες  κινητές αξίες 
και µέσα χρηµαταγοράς άλλα, πλην των αναφερόµενων στην ανωτέρω υπό 1 παράγραφο. 
 

3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών. 
 

4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιµα. 
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Άρθρο  5  –  Επενδυτικά  Όρια  του   Αµοιβαίου   Κεφαλαίου  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4099/2012, επιτρέπεται η τοποθέτηση:  
 
1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 61 και των διατάξεων των άρθρων 66 έως και 74 του ν. 4099/2012 και µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή 
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012, εφόσον 
αυτό περιλαµβάνεται στον κύριο επενδυτικό σκοπό του, σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά του έγγραφα. Το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να αποκτά τα εν λόγω µερίδια σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού 
ενεργητικού του ανά Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή ανά οργανισµό συλλογικών επενδύσεων. Το άθροισµα των επενδύσεων του ως άνω 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µερίδια των άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 
τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 61 του ν. 
4099/2012 δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιήσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή οι άλλοι οργανισµοί 
συλλογικών επενδύσεων, µερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

 
2. Όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που 

τελούν υπό τη διαχείριση, απευθείας ή µε ανάθεση, της εταιρείας διαχείρισής του ή άλλης εταιρείας συνδεδεµένης µε την 
εταιρεία διαχείρισής του στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή µέσω ελέγχου ή µέσω σηµαντικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, η 
εταιρεία διαχείρισης ή η συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία δεν καταλογίζει προµήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις ως άνω 
επενδύσεις. 

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο οποίος επενδύει σηµαντικό µέρος του ενεργητικού του σε µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλων 
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, αναφέρει στο ενηµερωτικό του δελτίο το ανώτατο όριο των προµηθειών διαχείρισης 
που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο το ίδιο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή τους άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στους 
οποίους προτίθεται να επενδύσει. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επισηµαίνει, επίσης, στην ετήσια έκθεσή του τη µέγιστη αναλογία 
προµηθειών διαχείρισης που έχουν χρεωθεί τόσο στον ίδιο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή στους άλλους οργανισµούς συλλογικών 
επενδύσεων σε µερίδια των οποίων επενδύει. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4099/2012, επιτρέπεται η τοποθέτηση:  
 
3. µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς του 

ίδιου εκδότη.  
 

4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε 
καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. 

 
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, 

αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε : 
α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, 
β) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό 

 
6. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού 

ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου, οι οποίες, για τους σκοπούς των 
ενοποιηµένων λογαριασµών (όπως αυτοί ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς 
αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες), θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. 

 
7.  Σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4099/2012, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του:  

α) δέκα τοις εκατό (10%) των µέσων χρηµαταγοράς ή/και κινητές αξίες ενός εκδότη 
β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µεριδίων ενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012. 
 

8.  Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του 
καθαρού ενεργητικού του σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3. του ν. 4099/2012. Κατά τον 
υπολογισµό των επενδυτικών ορίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή 
άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων, µερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

 
9. Για τον υπολογισµό των επενδυτικών περιορισµών που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4, 6 και 8 του παρόντος άρθρου, 

δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου. 

 
 
Άρθρο 6  –   Προσδιορισµός  και   Αποτίµηση  του  Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  
 
1. Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και, εποµένως, και της καθαρής τιµής του 

µεριδίου του γίνεται ως εξής: 
α) Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αφαιρούνται οι αµοιβές και οι 

προµήθειες της Α.Ε.∆.Α.Κ, του Θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών 
από το ν.4099/2012 δηµοσιεύσεων, και οι δαπάνες που βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισµού), καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την 
αποτίµηση της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, διαιρείται το σύνολο της αξίας του 
καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. Η καθαρή τιµή του µεριδίου ισούται µε το πηλίκο της ανωτέρω 
διαιρέσεως. 
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2. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. αποτιµά από 1.1.2010 τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες, 
όπως αυτοί εκάστοτε διαµορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

3.  Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η καθαρή τιµή του µεριδίου, η τιµή διάθεσης και 
η τιµή εξαγοράς µεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της  Α.Ε.∆.Α.Κ. και της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στο διαδίκτυο και δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας, µε µέριµνα 
της Α.Ε.∆.Α.Κ. 

 
 
Άρθρο 7 – Κανόνες Αποτίµησης Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

 
1. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 

του ν. 4099/2012 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
  

2. Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες 
της Α.Ε.∆.Α.Κ., του θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από το ν. 
4099/2012 δηµοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύµφωνα µε τον Κανονισµό του βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφαλαίο καθώς και τα 
κέρδη που δύνανται να διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την αποτίµηση της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Με εξαίρεση τις 
υποχρεωτικές από τον ν. 4099/2012 δηµοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δηµοσίευση σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε 
έξοδα της Α.Ε.∆.Α.Κ.  
 

3. Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού 
ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. Η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή 
να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του µεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή 
εξαγοράς.  
 

4. Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η καθαρή τιµή µεριδίου, η τιµή διάθεσης και η 
τιµή εξαγοράς µεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα.  

 
 
Άρθρο 8 – Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
 
1. Το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας ονοµαστικά µερίδια ή, εφόσον τα µερίδια του αµοιβαίου 

κεφαλαίου δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 4099/2012, και σε ονοµαστικά κλάσµατα 
µεριδίου. 

 
2. Η συµµετοχή στο αµοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώρηση των αντίστοιχων µεριδίων και των στοιχείων του 

δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή, εφόσον τα µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου 
είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν 4099/2012, µε την καταχώρηση 
των µεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας 
Συστήµατος Άυλων Τίτλων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η τήρηση του ως άνω ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου, εφόσον 
τα µερίδια δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά, µπορεί να ανατεθεί από την Α.Ε.∆.Α.Κ. σε τρίτο, µε την τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4099/2012. 

 
3. Η συµβατική µεταβίβαση µεριδίων επιτρέπεται µόνο µεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού. Η 

µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό αρχείο της παραγράφου 2.  
 
4. Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της 

παραγράφου 2 που τηρεί η Α.Ε.∆.Α.Κ. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του 
προς την Α.Ε.∆.Α.Κ. για εξαγορά των µεριδίων, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του 
α.ν. 1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. 

 
5. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασµόν» εφαρµόζονται ανάλογα και στα µερίδια αµοιβαίου 

κεφαλαίου. 
 

 
Άρθρο  9  –  ∆ιάθεση  Μεριδίων  Αµοιβαίου  Κεφαλαίου 
 
1. Για την απόκτηση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου απαιτείται σύµβαση µεταξύ του ενδιαφεροµένου (εφεξής «υποψήφιου 

µεριδιούχου») και της Α.Ε.∆.Α.Κ., η οποία καταρτίζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δωρεάν χορήγηση από την Α.Ε.∆.Α.Κ στον υποψήφιο µεριδιούχο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, κατά τα 

προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του ν. 4099/2012 και κατόπιν αιτήµατός του, του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, 
του Κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της τελευταίας δηµοσιευθείσας ετήσιας ή εξαµηνιαίας έκθεσης αυτού. 

β) υποβολή αίτησης του υποψήφιου µεριδιούχου προς την Α.Ε.∆.Α.Κ. 
γ) καταβολή στον Θεµατοφύλακα του συνόλου της αξίας των προς απόκτηση µεριδίων σε µετρητά ή/και, υπό την 

προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε.∆.Α.Κ, σε κινητές αξίες (κατά την έννοια της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 3 
του ν. 4099/2012), που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά (κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 
3606/2007) και 

δ) αποδοχή από την ΑΕ∆ΑΚ της ανωτέρω αίτησης του υποψήφιου µεριδιούχου. 
 

2. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να διαθέτει µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου απευθείας ή/και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, εταιριών 
διαχείρισης,  ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και ανώνυµων εταιρειών 
επενδυτικής διαµεσολάβησης (Α.Ε.Ε.∆.). 
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3. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην τιµή διάθεσης που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης του 
υποψήφιου µεριδιούχου για την απόκτησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί  ολοσχερώς στον Θεµατοφύλακα η 
αξία των προς απόκτηση µεριδίων. Η τιµή διάθεσης υπολογίζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, προσδιορίζεται µε βάση την καθαρή 
τιµή του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας (όπως αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. 
β΄ του Κανονισµού), και συγκεκριµένα υπερβαίνει την καθαρή τιµή του µεριδίου κατά το ποσοστό της προµήθειας διαθέσεως 
(όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 10 παρ. 2 στοιχ. α΄), και  αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.∆.Α.Κ. και της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στο διαδίκτυο και δηµοσιεύεται δε στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας. 

 
4.  Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Α.Ε.∆.Α.Κ. δύναται να διανείµει στους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δωρεάν 

µερίδιά του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση που η Α.Ε.∆.Α.Κ. 
αποφασίσει την επανεπένδυση του µερίσµατος σε µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  

 
Η διάθεση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουµένων 
τυχόν τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις του άρθρου 103 του 
ν. 4099/2012. 
 
 
Άρθρο 10– Εξαγορά   Μεριδίων  Αµοιβαίου  Κεφαλαίου 
 
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η εξαγορά των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι 

υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο µεριδιούχος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :  
α) υποβολή αίτησης του µεριδιούχου προς την Α.Ε.∆.Α.Κ. και  
β) παράδοση στην Α.Ε.∆.Α.Κ., προς ακύρωση, των τίτλων των µεριδίων που εξαγοράζονται, εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι.  

Σε περίπτωση εξαγοράς µερικών µόνο µεριδίων (µερική εξαγορά), ο µεριδιούχος πρέπει να αναγράφει στην αίτηση εξαγοράς 
είτε τον ακριβή αριθµό των µεριδίων που επιθυµεί να εξαγοραστούν είτε το ποσό που επιθυµεί να λάβει από την εξαγορά.  

 
2. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης του 

µεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιµή εξαγοράς υπολογίζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, προσδιορίζεται µε βάση την καθαρή τιµή 
του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας (όπως αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του 
Κανονισµού), και συγκεκριµένα υπολείπεται της καθαρής τιµής του µεριδίου κατά το ποσοστό της προµήθειας εξαγοράς (όπως 
αυτή ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 10 παρ. 2 στοιχ. β΄) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.∆.Α.Κ. στο διαδίκτυο.  

 
3. Η αξία των εξαγορασθέντων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο σε µετρητά µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του για την εξαγορά. 
 
4. Οι τίτλοι των εξαγορασθέντων µεριδίων (εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι) ακυρώνονται από την Α.Ε.∆.Α.Κ. Σε περίπτωση 

µερικής εξαγοράς, η Α.Ε.∆.Α.Κ. καταχωρεί τα µη εξαγορασθέντα µερίδια και τα στοιχεία του δικαιούχου ή των δικαιούχων 
αυτών στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί. 

 
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συµφέρον των µεριδιούχων, 

επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε.∆.Α.Κ. και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς 
µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) µηνών, δυνάµενο να παραταθεί για άλλους τρεις (3) 
µήνες κατ' ανώτατο όριο. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίσει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της και µε 
γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού, την αναστολή της εξαγοράς 
των µεριδίων του.  

 
6. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.∆.Α.Κ. στο διαδίκτυο. Στην 

ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σηµείο της λήξης της. Σε περίπτωση που µερίδια του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται σε άλλα κράτη µέλη, η Α.Ε.∆.Α.Κ. γνωστοποιεί άµεσα στις αρµόδιες αρχές αυτών των 
κρατών µελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς µεριδίων του ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της. 

 
7. Κατά τη διάρκεια της για οποιοδήποτε λόγο αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η 

υποβολή αιτήσεων εξαγοράς. 
 
8. Η εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή 

οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουµένων 
τυχόν τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις του άρθρου 103 
του ν. 4099/2012. 

 
 
Άρθρο 11 – Προµήθειες, Αµοιβές και Έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τους µεριδιούχους του 
 
1. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται αποκλειστικά µε τις κατωτέρω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα : 

α) Προµήθεια διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται 
ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω 
προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Α.Ε.∆.Α.Κ. για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι 
αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων 
καθηκόντων από την Α.Ε.∆.Α.Κ. 

β) Προµήθεια θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 0,30%, 
υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. 
Στην ανωτέρω προµήθεια θεµατοφυλακής περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή του Θεµατοφύλακα όσο και η αµοιβή κάθε τρίτου 
προσώπου στο οποίο ο Θεµατοφύλακας έχει τυχόν αναθέσει τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 36, παράγραφος 3 του ν. 4099/2012. 
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γ) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του ν. 4099/2012.  

δ) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  
ε) Έξοδα των προβλεπόµενων από τον ν. 4099/2012 υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων, που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό 

του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  
στ) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  
 

 2. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται αποκλειστικά µε τις ακόλουθες προµήθειες : 
α) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό µέχρι 3,00% επί της 

καθαρής τιµής του µεριδίου και καταβάλλεται από τον µεριδιούχο στην Α.Ε.∆.Α.Κ. κατά την  απόκτηση των µεριδίων. 
β) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό µέχρι 3,00% επί της 

καθαρής τιµής του µεριδίου και καταβάλλεται από τον µεριδιούχο στην Α.Ε.∆.Α.Κ. κατά την  εξαγορά των µεριδίων. 
 

3. Όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που 
τελούν υπό τη διαχείριση, απευθείας ή µε ανάθεση, της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή άλλης εταιρείας συνδεδεµένης µε την Α.Ε.∆.Α.Κ., στο 
πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σηµαντικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, τότε η Α.Ε.∆.Α.Κ. ή η 
συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία δεν µπορεί να καταλογίζει έξοδα συµµετοχής ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα άλλα αµοιβαία κεφάλαια ή τους άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. 

 
 
Άρθρο 12 –  Κανόνες ∆ιαµόρφωσης Αποτελεσµάτων Χρήσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  
 
Τα Αποτελέσµατα Χρήσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαµορφώνονται µε βάση τις αρχές της Λογιστικής και την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
Περιλαµβάνουν Έσοδα και Έξοδα, τα οποία έχουν καταγραφεί στη διάρκεια της χρήσης συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιακών 
κερδών /ζηµιών που έχουν προκύψει από πωλήσεις αξιογράφων και πράξεις παραγώγων, τυχόν συναλλαγµατικών διαφορών που 
προκύπτουν από την µεταβολή ισοτιµίας ξένων νοµισµάτων έναντι του Ευρώ κατά την είσπραξη απαιτήσεων και πληρωµή 
υποχρεώσεων, καθώς και έκτακτα έσοδα και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα, περιγράφονται στις 
ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
 
 
Άρθρο 13 –  ∆ιανοµή ή Επανεπένδυση Κερδών  του  Αµοιβαίου  Κεφαλαίου 
 

1. Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και µερίσµατα δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως 
στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο.  

2. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να επανεπενδύονται ή να 
διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.∆.Α.Κ., µετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζηµιών που 
έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. 

 
Άρθρο 14   - Συνέλευση των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
 
Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα 
να ζητήσουν από την Α.Ε.∆.Α.Κ. τη σύγκληση της συνελεύσεως των µεριδιούχων. Για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, αµέσως ή 
εµµέσως, µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της ως άνω αιτήσεως των µεριδιούχων. 

 
 
Άρθρο  15 -  Λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

 
1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο λύεται για τους ακόλουθους λόγους: 

α) εάν ανακληθεί η άδεια σύστασής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
β) µετά το πέρας της διάρκειάς του, εφόσον ο Κανονισµός του προβλέπει συγκεκριµένη διάρκεια, εκτός εάν αυτός 

τροποποιηθεί ώστε να παραταθεί η διάρκεια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή να καταστεί αόριστης διάρκειας  
γ) εάν συµβεί καθορισµένο στον Κανονισµό περιστατικό, το οποίο επιφέρει τη λύση του  
δ) µε την εξαγορά του συνόλου των µεριδίων του 
ε) κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
στ) µε τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

Α.Ε.∆.Α.Κ. ή του Θεµατοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους 
ζ) κατόπιν απόφασης της Α.Ε.∆.Α.Κ. 
 

2. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται 
κατωτέρω, µειωθεί κατά 5/10, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Α.Ε.∆.Α.Κ. τη σύγκληση της 
συνέλευσης των µεριδιούχων του µε θέµα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού 
τριµήνου και υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των 
τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη 
αξία του παλαιότερου τριµήνου. 

Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, 
αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το δικαίωµα 
εξαγοράς των µεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή της εξαγοράς 
µεριδίων.  
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3. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το καθαρό ενεργητικό του διανέµεται από τον Θεµατοφύλακα, κατ΄ εντολή της 

Α.Ε.∆.Α.Κ. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η 
οποία υπογράφεται από την Α.Ε.∆.Α.Κ., το Θεµατοφύλακα και από τον  ορκωτό ελεγκτή –λογιστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.∆.Α.Κ. στο 
διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στα σηµεία όπου διατίθενται τα µερίδιά του. 

 
Η Α.Ε.∆.Α.Κ.              Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
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