Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Το έγγραφο αυτό σας παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του επιµέρους κεφαλαίου. ∆εν αποτελεί διαφηµιστικό υλικό. Οι πληροφορίες
που περιέχει προβλέπονται βάσει της νοµοθεσίας µε στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριµένο επιµέρους
κεφάλαιο. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης γνώµης πριν από την κάθε επένδυση.

TRITON (LF) GREEK EQUITY
Κατηγορία I EUR LU1931935016
Ένα επιµέρους κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS
Επιµέρους κεφάλαιο διαχειριζόµενο από την: Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
Σκοπός. Να προσφέρει στους επενδυτές µακροχρόνια ανάπτυξη
κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε Ελληνικούς µετοχικούς τίτλους και
δευτερευόντως σε άλλα χρεόγραφα.

Παράγωγα. Το επιµέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει άµεσα σε
εισηγµένα σε χρηµατιστήρια παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα,
συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης
(futues) και δικαιωµάτων προαίρεσης (options) σε χρηµατιστηριακούς
δείκτες, µετοχές, οµολογίες, επιτόκια και συνάλλαγµα για αντιστάθµιση
κινδύνου, αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου και επενδυτικούς
σκοπούς.
Το
µέγιστο
ποσοστό
έκθεσης
σε
παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα περιορίζεται ανά πάσα στιγµή στο ανώτατο
όριο του 100% του καθαρού ενεργητικού του επιµέρους κεφαλαίου.

Χρεόγραφα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Το επιµέρους
κεφάλαιο επενδύει, κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 65% του καθαρού
ενεργητικού του, σε µετοχικούς και άλλους ισοδύναµους τίτλους
εταιρειών που έχουν εισαχθεί και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών και εταιρειών µε εγκατάσταση στην Ελλάδα που έχουν
εισάγει τις µετοχές τους σε οποιοδήποτε άλλο επίσηµο χρηµατιστήριο ή
διαπραγµατεύονται σε επίσηµα ρυθµιζόµενη αγορά καθώς και εταιρειών
µε σηµαντικές δραστηριότητες ή που πραγµατοποιούν ένα σηµαντικό
µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα.

Έχει σχεδιαστεί για ενηµερωµένους επενδυτές στους οποίους
συνίσταται να επενδύσουν ένα τµήµα µόνο του διαθέσιµου
χαρτοφυλακίου τους. Το επιµέρους κεφάλαιο απευθύνεται σε θεσµικούς
επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 174 του τροποποιηµένου νόµου
της 17ης ∆εκεµβρίου 2010 περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων µε
την προηγούµενη έγκριση του διαχειριστή επενδύσεων. Αν και δεν
υπάρχει χρονική δέσµευση, συνίσταται για επενδυτές µε µεσοµακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών.

∆ευτερευόντως και µέχρι του συνολικού ποσοστού 35% του καθαρού
ενεργητικού, το επιµέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε διεθνείς
µετοχικούς και άλλους ισοδύναµους τίτλους εταιρειών που έχουν εισάγει
τις µετοχές τους σε οποιοδήποτε άλλο επίσηµο χρηµατιστήριο ή
διαπραγµατεύονται σε επίσηµα ρυθµιζόµενη αγορά (ADRs,GDRs),
χρεόγραφα σταθερού εισοδήµατος και δοµηµένα χρηµατοπιστωτικά
µέσα (συµπεριλαµβανοµένων περιοριστικά των µετατρέψιµων
οµολογιών µέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του και των υπό αίρεση
µετατρέψιµων οµολογιών µέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του), µέσα
χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις.

Νόµισµα Αναφοράς Ευρώ.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Χαµηλότερος πιθανός κίνδυνος / απόδοση

Υψηλότερος πιθανός κίνδυνος / απόδοση

Όχι χωρίς κίνδυνο
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Η αξία της επένδυσης σ’ ένα επιµέρους κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί ή να
µειωθεί. Όταν πωλήσετε τις µετοχές του επιµέρους κεφαλαίου, αυτές
µπορεί να αξίζουν λιγότερο από το τίµηµα αγοράς τους. Εάν έχετε
επενδύσει σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα συµµετοχών του
επιµέρους κεφαλαίου, οι διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
µπορούν να µειώσουν τα κεφαλαιακά κέρδη ή να αυξήσουν τις ζηµιές της
επένδυσης.
∆εν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο επενδυτικός στόχος του
επιµέρους κεφαλαίου θα επιτευχθεί ή ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε
επιστροφή κεφαλαίου και τα αποτελέσµατα της επένδυσης µπορεί να
διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό σε µηνιαία, τριµηνιαία ή ετήσια βάση. Οι
µετοχές είναι ενδεχοµένως κατάλληλη επένδυση µόνο για
ενηµερωµένους επενδυτές των οποίων η επένδυση στο επιµέρους
κεφάλαιο δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους και οι
οποίοι σε συνεργασία µε τους επενδυτικούς και φορολογικούς
συµβούλους τους, κατανοούν πλήρως και έχουν τη δυνατότητα να
αναλάβουν τους κινδύνους από µια τέτοια επένδυση.
Η ανωτέρω βαθµολόγηση του προφίλ κινδύνου/απόδοσης βασίζεται στη
µεσοπρόθεσµη διακύµανση (πραγµατική ή εκτιµώµενη µεταβλητότητα
της τιµής του επιµέρους κεφαλαίου για περίοδο πέντε ετών). Η
πραγµατική διακύµανση του επιµέρους κεφαλαίου µπορεί να είναι
µικρότερη ή µεγαλύτερη και η βαθµολόγηση ενδέχεται να αλλάξει.
Η κατηγορία κινδύνου έχει καθοριστεί στη βάση ιστορικών στοιχείων και
προσοµοιώσεων και ως εκ τούτου ενδέχεται να µην αποτελεί αξιόπιστη
ένδειξη για το µελλοντικό προφίλ κινδύνου του επιµέρους κεφαλαίου.
Το επίπεδο κινδύνου του επιµέρους κεφαλαίου αντικατοπτρίζει τα
ακόλουθα:
• Ως κατηγορία επένδυσης οι µετοχές ενέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο από
τις οµολογίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς.
•
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• Μεταβλητότητα: Οι τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία
επενδύει το επιµέρους κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών
µετοχών, µπορεί να παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα. Η
µακροπρόθεσµη στρατηγική του επιµέρους κεφαλαίου ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσµα µεγαλύτερο επίπεδο µεταβλητότητας σε σχέση µε άλλα
κεφάλαια τα οποία επιδιώκουν άλλου τύπου επενδυτική στρατηγική.
• Επενδύσεις σε κερδοσκοπικά χρηµατοπιστωτικά µέσα: Το επιµέρους
κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε χρεόγραφα, δικαιώµατα και
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα όποια αποτελούν υψηλής
µεταβλητότητας κερδοσκοπικά µέσα.
Η ανωτέρω βαθµολόγηση δεν απεικονίζει τη πιθανή επίδραση υπό
ασυνήθιστες συνθήκες αγοράς ή από µεγάλα απρόβλεπτα γεγονότα τα
οποία µπορούν να ενισχύσουν το επίπεδο του καθηµερινού ρίσκου και
να δώσουν έναυσµα για άλλους κινδύνους, όπως:
Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου. Το επιµέρους κεφάλαιο µπορεί να
χάσει χρήµατα εάν ένας οργανισµός µε τον οποίο συναλλάσσεται δεν
προτίθεται ή δεν δύναται να τηρήσει τις δεσµεύσεις του έναντι του
επιµέρους κεφαλαίου.
Κίνδυνος παραγώγων. Συγκεκριµένα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά
µέσα µπορούν να αυξήσουν τη µεταβλητότητα ή να εκθέσουν το
επιµέρους κεφάλαιο σε ζηµιές µεγαλύτερες από το κόστος του
παραγώγου.
Κίνδυνος ρευστότητας. Συγκεκριµένα χρεόγραφα µπορεί να καταστούν
δύσκολο να αποτιµηθούν ή να πωληθούν σε επιθυµητό χρόνο ή τιµή.
Κίνδυνος διαχείρισης. Τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχουν
δουλέψει καλά υπό κανονικές συνθήκες αγοράς µπορεί να αποδειχθούν
αναποτελεσµατικές ή επιβλαβείς υπό ασυνήθιστες συνθήκες.
Λειτουργικός κίνδυνος. Σε κάθε αγορά, αλλά ιδιαίτερα στις
αναδυόµενες το επιµέρους κεφάλαιο θα µπορούσε να χάσει κάποιες ή
και όλες από τις επενδύσεις του λόγω απάτης, διαφθοράς, πολιτικών ή
στρατιωτικών ενεργειών, κατάσχεσης ή άλλων παράτυπων ενεργειών.
TRITON (LF) GREEK EQUITY
Class Ι EUR

Επιβαρύνσεις
Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του επιµέρους κεφαλαίου, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα της προώθησης, της διάθεσης
και διανοµής. Οι επιβαρύνσεις αυτές µειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.
Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή µετά την επένδυσή
σας
Προµήθεια διάθεσης

έως 3,00%

Προµήθεια εξαγοράς

έως 3,00%

Μέγιστο ποσοστό που µπορεί να εισπραχθεί από το ποσό επένδυσής
σας, πληρωτέο στους αντιπροσώπους πωλήσεων.
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του επιµέρους
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους
Τρέχουσες επιβαρύνσεις

1,35%

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται υπό ειδικές συνθήκες
15% της
υπεραπόδοσης
υπολογιζόµενο επί
του µέσου
Αµοιβή υπεραπόδοσης
ηµερήσιου καθαρού
ενεργητικού όπως
καθορίζεται στον
κανονισµό του

Οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα µέγιστα ποσοστά
των προµηθειών. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι
χαµηλότερες. Ενηµερωθείτε από τον χρηµατοοικονοµικό σας σύµβουλο.
Το ύψος των τρεχουσών επιβαρύνσεων αποτελεί εκτίµηση των
χρεώσεων λόγω των µεταβολών τους. Η ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ για
κάθε οικονοµικό έτος θα συµπεριλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβάλλονται.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο και δεν
περιλαµβάνουν την αµοιβή υπεραπόδοσης και τα κόστη συναλλαγών επί
των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, εκτός των περιπτώσεων προµηθειών
συµµετοχής ή εξαγοράς οι οποίες πληρώνονται από το επιµέρους
κεφάλαιο, όταν αγοράζει ή πουλάει µερίδια ενός άλλου αµοιβαίου
κεφαλαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις επιβαρύνσεις,
παρακαλούµε να ανατρέξετε στο τµήµα «Επιβαρύνσεις» του κανονισµού
του επιµέρους κεφαλαίου, που είναι διαθέσιµος στον ιστότοπο:
www.bedrockgroup.com.

Προηγούµενες Αποδόσεις

Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές.
Τα στοιχεία για κάθε έτος δείχνουν πόσο έχει αυξηθεί ή µειωθεί η αξία του
επιµέρους κεφαλαίου κατά το συγκεκριµένο έτος.
Τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνουν τις τρέχουσες επιβαρύνσεις που
εισπράττονται από το επιµέρους κεφάλαιο, αλλά όχι τις προµήθειες
διάθεσης και εξαγοράς τις οποίες πιθανόν πρέπει να πληρώσετε.
Συγκρότηση επιµέρους κεφαλαίου: 2019, συγκρότηση κατηγορίας
µετοχών: 2019.

Πρακτικές πληροφορίες
Θεµατοφύλακας: Société Générale Bank & Trust.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία για τον ΟΣΕΚΑ, τις άλλες
κατηγορίες µετοχών του παρόντος επιµέρους κεφαλαίου ή τα άλλα
επιµέρους κεφάλαια ή για να αποκτήσετε δωρεάν αντίγραφο του
κανονισµού του ΟΣΕΚΑ ή των ετήσιων και εξαµηνιαίων εκθέσεων στην
Αγγλική γλώσσα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον ΟΣΕΚΑ ή την
Εταιρεία ∆ιαχείρισης στην έδρα τους. Ο κανονισµός και οι εκθέσεις είναι
επίσης διαθέσιµες στον ιστότοπο: www.bedrockgroup.com.
Για επικαιροποιηµένες λεπτοµέρειες της πολιτικής αποδοχών που
εφαρµόζεται στο 20UGS (UCITS) FUNDS, συµπεριλαµβανοµένης της
περιγραφής αναφορικά µε το πώς υπολογίζονται οι αµοιβές και οι
παροχές, τη συγκρότηση της επιτροπής αποδοχών, και τα στοιχεία των
προσώπων που ευθύνονται για τη διανοµή των αµοιβών και παροχών,
παρακαλούµε να ανατρέξετε στo: www.duffandphelps.com/services/
compliance-andregulatory-consulting / client-funds / remuneration-policy.
Κατόπιν αιτήµατός σας, µπορούµε να σας παρέχουµε δωρεάν τις
πληροφορίες αυτές, σε έγγραφη µορφή.
Οι πλέον πρόσφατες τιµές θα είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο:
www.bedrockgroup.com ή κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας µε την
Bedrock Asset Management (UK) Ltd, 33 Glasshouse St, London W1B
5DG, UK.

Το επιµέρους κεφάλαιο ενδέχεται να είναι αντικείµενο συγκεκριµένης
φορολογικής µεταχείρισης στο Λουξεµβούργο. Ανάλογα µε την χώρα
κατοικίας σας, αυτό µπορεί να έχει επίδραση στην επένδυσή σας.
Το 20UGS (UCITS) FUNDS φέρει ευθύνη αποκλειστικά στη βάση
οποιασδήποτε δήλωσης περιέχεται σ’ αυτό το έγγραφο η οποία είναι
παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής µε τα αντίστοιχα µέρη του
κανονισµού του ΟΣΕΚΑ.
Μπορείτε να δώσετε εντολές για να αγοράσετε ή να πουλήσετε µετοχές
αυτού του επιµέρους κεφαλαίου, µέσω του χρηµατοοικονοµικού σας
συµβούλου ή του διανοµέα ή του τοπικού φορέα πληρωµών στο
Λουξεµβούργο.
Το επιµέρους κεφάλαιο και η Εταιρεία ∆ιαχείρισης του, Duff & Phelps
(Luxembourg) Management Company S.à r.l. έχουν αδειοδοτηθεί στο
Λουξεµβούργο και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λουξεµβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Οι βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς στις 5 Ιουνίου 2019.
20UGS (UCITS) FUNDS
28-32, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
www.bedrockgroup.com
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