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Αθήνα, Οκτώβριος 2017 

 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank 

Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ με την από 31η Ιουλίου 2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε την 

μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Eurobank ΝΤΤ Μικτό Εσωτερικού» σε «Greek Bond 

Fund Ομολογιακό Εσωτερικού», και την τροποποίηση του επενδυτικού του σκοπού σύμφωνα με 

τα παρακάτω:  

Το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη μιας ήπιας απόδοσης από υπεραξία 

κεφαλαίου και εισόδημα μέσα σε ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σκοπός του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 

65% του καθαρού ενεργητικού) σε χρεωστικούς τίτλους Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών 

εταιριών ή εταιριών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε 

καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων 

στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου 4099/2012 και των σχετικών 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε 

χρεωστικούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται 

σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα 

από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Ομόλογα. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την απόφαση 

277/22.09.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και για χρονική περίοδο 3 μηνών έχετε το δικαίωμα 

να εξαγοράσετε τα μερίδια σας σύμφωνα με τους κανόνες εξαγοράς που ίσχυαν πριν από την 

τροποποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην 

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή σε οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου «Eurobank» 

ή «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Eurobank Asset 

Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (www.eurobankam.gr) ή της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. 

(www.eurobank.gr), όπου είναι διαθέσιμα ο νέος τροποποιημένος Κανονισμός, το 

επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και το επικαιροποιημένο έντυπο «Βασικές 

Πληροφορίες για τους Επενδυτές».  

Για την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Ελένη Κορίτσα 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  

EUROBANK ASSET MANAGEMENT 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Τζανής Κορκολής 

Διευθυντής Οικονομικών, HR και 

Οργάνωσης 

EUROBANK ASSET MANAGEMENT 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

 

 

 


