
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική
• Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή ανάπτυξη,

επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Α/Κ στις
μετοχές που εκδίδουν εταιρείες που συνεισφέρουν και επωφελούνται
από την παγκόσμια μετάβαση σε ενέργεια παραγόμενη από μικρότερη
ποσότητα άνθρακα. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευνοεί εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στα πεδία των καθαρότερων υποδομών και
πόρων, τεχνολογιών και εξοπλισμού μείωσης του άνθρακα, παραγωγής,
μετάδοσης και διανομής καθαρότερης ενέργειας και περισσότερο
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών και καυσίμων.

• Τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι κυρίως διεθνείς μετοχές
εισηγμένες σε ένα χρηματιστήριο αξιών.

• Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
χρηματοπιστωτικά μέσα παραγώγων για σκοπούς επένδυσης και
αντιστάθμισης κινδύνων. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται
επίσης να επενδύει σε δομημένα προϊόντα.

• Η διαχείριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργή. Η
διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων στοχεύει στην αυστηρή

ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών στοιχείων της εταιρείας, με στόχο
την επένδυση σε εταιρείες που προσφέρουν ανάπτυξη σε λογική τιμή.
Διατηρούνται μόνο οι καλύτερες προοπτικές που επωφελούνται από την
ανάπτυξη της αγοράς της καθαρής ενέργειας.

• Η Κατηγορία μετοχών δεν διανέμει μέρισμα.
• Η τιμή της Κατηγορίας Μετοχών υπολογίζεται σε ημερήσια βάση. Οι

επενδυτές μπορούν να εξαγοράσουν μετοχές του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν δεν είναι
διαθέσιμες οι υποκείμενες τιμές (κλειστή αγορά).

• Η τιμή της Κατηγορίας Μετοχών ενδέχεται να προσαρμόζεται για να
διασφαλιστεί ότι τα έξοδα αναδιάρθρωσης που προκαλούνται από
εγγραφές ή εξαγορές αναλαμβάνονται από τους επενδυτές που είναι
υπεύθυνοι για αυτές τις ροές.

• Σύσταση: Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι
κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων
τους εντός 7 ετών.
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• Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και
αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό
προφίλ κινδύνου της Κατηγορίας Μετοχών.

• Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου δεν αποτελεί στόχο ή εγγύηση και
ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.

• Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
• Οι επενδύσεις κεφαλαίου υπόκεινται σε υψηλή αστάθεια τιμής

(μεταβολές στην καθαρή αξία ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών) αλλά
είναι δυνατό να παράσχουν ωφέλειες ανάλογα με τους αναληφθέντες
κινδύνους, πράγμα που αποτελεί το λόγο για τον οποίο αυτή η κατηγορία
μετοχών εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου.

• Αυτή η αξία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι
συμπεριλαμβάνουν:

- Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρει εγγύηση κεφαλαίου ή
μέτρα προστασίας ενεργητικού.
- Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επενδύει σε
αναδυόμενες αγορές.
- Αυτή η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού υπόκειται σε πολιτικούς και
οικονομικούς κινδύνους που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
στις αποδόσεις και την αστάθεια του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Λόγω της επενδυτικής μας προσέγγισης, το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ενδέχεται να εκτεθεί σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

• Η Κατηγορία Μετοχών φέρει επίσης και τους ακόλουθους κινδύνους, οι
οποίοι δεν εξηγούνται από τον σύνθετο δείκτη κινδύνου:
- Κίνδυνος Ρευστότητας: όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ασυνήθεις ή
μία αγορά χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως χαμηλούς όγκους, το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες στην
αποτίμηση ή/και στην συναλλαγή κάποιων στοιχείων του ενεργητικού,
ιδιαιτέρως για να ικανοποιήσει μεγάλα αιτήματα εξαγορών.
- Λειτουργικός Κίνδυνος: το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται
στον κίνδυνο σημαντικών απωλειών εξαιτίας ανθρώπινου λάθους ή
βλάβης συστήματος ή εσφαλμένης αποτίμησης των υποκείμενων τίτλων.
- Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: η χρήση παραγώγων υπό τη μορφή
συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενους ενδέχεται να ενέχει σημαντικές
απώλειες εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει και δεν μπορέσει
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΉ
Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Δεν
αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο προκειμένου να σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το
διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.
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Χρεώσεις
Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την
επένδυση
Χρέωση εισόδου (προς όφελος του διανομέα) Μέχρι 5,00%
Χρέωση εξόδου (προς όφελος του διανομέα) Μέχρι 3,00%
Χρέωση μετατροπής (προς όφελος του διανομέα) Μέχρι 2,00%
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή
τουςπριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από την κατηγορία μετοχών κατά τη
διάρκεια ενός έτους
Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,70%

Χρεώσεις που εισπράττονται από την κατηγορία μετοχών σε
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις
Αμοιβή επίδοσης Δεν υπάρχει αμοιβή επίδοσης

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των
εξόδων λειτουργίας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων
διαφήμισης και διανομής. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν την δυνητική
ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Οι χρεώσεις εισόδου , μετατροπής και εξόδου  που παρουσιάζονται, είναι
τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να
πληρώσετε λιγότερα - αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τον
χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή διανομέα.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα
έξοδα της περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Αυτό το
αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλει από έτος σε έτος. Δεν
περιλαμβάνει αμοιβές επιδόσεων και έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου,
εκτός από την περίπτωση επιβαρύνσεων εισόδου/εξόδου που
καταβλήθηκαν από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή
πώληση μεριδίων/μετοχών σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα "Έξοδα Αμοιβαίου
Κεφαλαίου" του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, το
οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.pictetfunds.com

Προηγούμενες Επιδόσεις
Η κατηγορία μετοχών άρχισε να λειτουργεί στις 14 Μάιος 2007 (Τμήμα
στις 14 Μάιος 2007).
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις
μελλοντικές.
Τα αριθμητικά στοιχεία των επιδόσεων δεν συμπεριλαμβάνουν
προμήθειες ή αμοιβές που χρεώνονται κατά τις συναλλαγές των
μετοχών.
Οι προηγούμενες επιδόσεις υπολογίστηκαν σε USD.

Πρακτικές πληροφορίες
• Τράπεζα θεματοφύλακας: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tηλ.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-
7667 Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η πιο πρόσφατη
ετήσια καθώς και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά
με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν δωρεάν στην Αγγλική ή
Γαλλική γλώσσα από το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tηλ.: +352
467171-1, Fax: +352 467171-7667 Οι πιο πρόσφατες τιμές των
μετοχών και άλλες πρακτικές πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από
το εγγεγραμμένο γραφείο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

• Η φορολογική νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του
επενδυτή.

• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης
που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής

ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

• Το παρόν έγγραφο περιγράφει μία κατηγορία ενός επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, ενώ το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις
καλύπτουν ολόκληρο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

• Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού κάθε διαφορετικού
επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται. Συνεπώς, τα δικαιώματα
των επενδυτών και των πιστωτών σε σχέση με οποιοδήποτε επιμέρους
αμοιβαίο κεφάλαιο περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού αυτού του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης, οι
επενδυτές έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν τις μετοχές τους για
μετοχές άλλης κατηγορίας αυτού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
άλλου επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης αυτού του
δικαιώματος μπορούν να αντληθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Επιτηρήσεως Χρηματοπιστωτικού Τομέα) στο Λουξεμβούργο.
Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή είναι ακριβείς κατά την ημ/νία 16 Φεβρουάριος 2014.


