Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Το έγγραφο αυτό σας παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του επιμέρους κεφαλαίου. Δεν 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.
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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
Το επιμέρους κεφάλαιο δεν υπόκειται σε κάποια προκαθορισμένη κατανομή των
στοιχείων του ενεργητικού του, γεωγραφική περιοχή, θέμα ή κλάδο. Το επιμέρους
κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Σκοπός. Να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου, μέσω
μιας ισορροπημένης έκθεσης σ’ ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού,
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών, ομολογιακών, κλειστού τύπου κεφαλαίων
ακίνητης περιουσίας (REITS), εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ με εναλλακτικές
στρατηγικές), εμπορευμάτων και μετρητών.

Παράγωγα. Το επιμέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει άμεσα σε εισηγμένα σε
χρηματιστήρια παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων,
των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης
(options) σε χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, ομολογίες, επιτόκια και
συνάλλαγμα για αντιστάθμιση κινδύνου, αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου
και επενδυτικούς σκοπούς. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία
διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών (OTC), όπως οι προθεσμιακές
ανταλλαγές νομισμάτων (currency forwards), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
για αντιστάθμιση κινδύνου, έναντι της τελικής έκθεσης σε ξένο νόμισμα έχουν
οποιεσδήποτε υποκείμενες αξίες κατέχει το επιμέρους κεφάλαιο. Τέτοια προϊόντα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον συμβάλλονται με πρώτης ποιότητας
εξειδικευμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 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 το ενεργητικό του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή και άλλων
ΟΣΕ όπως περιγράφονται στο άρθρο 41 (1) σημείο (e) του νόμου του 2010,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων
κεφαλαίων (ETFs) των οποίων οι επενδυτικοί κανόνες είναι ισοδύναμοι των
επενδυτικών κανόνων του επιμέρους κεφαλαίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τους κανόνες και τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF), τα οποία επενδύουν κυρίως σε: α)
μετοχικούς τίτλους και παράγωγα επί αυτών, β) μεταβιβάσιμους χρεωστικούς
τίτλους και παράγωγα επί αυτών, γ) έμμεσα σε εμπορεύματα με τη χρήση
επιτρεπόμενων επενδυτικών εργαλείων, ιδιαιτέρως μέσω άλλων επιλέξιμων
ΟΣΕΚΑ και ETFs και παραγώγων επί αυτών και δ) σε τραπεζικές καταθέσεις και
μέσα χρηματαγοράς, σε μία ευρεία και χωρίς περιορισμούς γεωγραφική περιοχή.

Αντιστάθμιση: Η διαχείριση αυτής της κατηγορίας μετοχών θα γίνεται με τρόπο
ώστε να αντισταθμίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος νομισμάτων που συνδέονται
με το δολάριο ΗΠΑ. Η τεχνική αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται από τον
διαχειριστή επενδύσεων βασίζεται σε κυλιόμενες προθεσμιακές συμβάσεις
συναλλάγματος EUR/USD.

Δευτερευόντως και μέχρι του συνολικού ποσοστού 35% του καθαρού ενεργητικού,
το επιμέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες όπως: μετοχές
και μετοχικού τύπου προϊόντα (ADRs,GDRs), επενδυτικής βαθμίδας (investment
grade) και υψηλής απόδοσης (high-yield) ομολογίες, έντοκα γραμμάτια και μέσα
χρηματαγοράς, καθώς και σε κλειστού τύπου REITS σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο
του 10% του καθαρού ενεργητικού. Το επιμέρους κεφάλαιο δεν θα επενδύει
περισσότερο από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετατρέψιμες ομολογίες
και περισσότερο του 10% του καθαρού ενεργητικού του σε υπό αίρεση
μετατρέψιμες ομολογίες. Επιπρόσθετα, το επιμέρους κεφάλαιο θα επενδύει έως το
5% του καθαρού ενεργητικού του, άμεσα ή έμμεσα μέσω επιλέξιμων ΟΣΕΚΑ ή
ETFs, σε χρεόγραφα ενυπόθηκων τίτλων (MBS) ή χρεογράφων με εξασφάλιση
περιουσιακών στοιχείων (ABS).

Έχει σχεδιαστεί για ενημερωμένους επενδυτές στους οποίους συνίσταται να
επενδύσουν ένα τμήμα μόνο του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου τους. Το επιμέρους
κεφάλαιο απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές κατά την έννοια του
άρθρου 174 του νόμου της 17 Δεκεμβρίου 2010, όπως ισχύει, περί οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων, κατόπιν προέγκρισης του διαχειριστή επενδύσεων. Αν και
δεν υπάρχει χρονική δέσμευση, συνίσταται για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα
περίπου 5 ετών.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Χαμηλότερος πιθανός κίνδυνος / απόδοση
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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.

 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.

Δεν 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.

 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 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.

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.
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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

2,21%

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται υπό ειδικές συνθήκες
Αμοιβή υπεραπόδοσης

Καμία

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 βασίζεται στα έξοδα του έτους
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.
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 Διαχείρισης 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-and-regulatory-consulting / client-funds / remunerationpolicy. 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 Διαχείρισης 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, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο
www.triton-am.com, είναι ακριβείς στις 19 Φεβρουαρίου 2020.
20UGS (UCITS) FUNDS
28-32, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
www.bedrockgroup.com
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