
 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA ENTREPRISES 

 

 

Η Εταιρία Διαχείρισης Groupama Asset Management μεταβάλλει τα γενικά χαρακτηριστικά 

απόδοσης/κινδύνου και την συνιστώμενη διάρκεια τοποθέτησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

GROUPAMA ENTREPRISES (FR0010288316). 

 

 

1. Η διαδικασία 

 

α. Οι αλλαγές που διενεργούνται στο προφίλ απόδοσης/κινδύνου είναι οι ακόλουθες: 

 

 Το όριο έκθεσης έως 25% σε παράγωγα προϊόντα θα καταργηθεί. Το Α/Κ θα μπορεί να 

αποκτά έκθεση σε παράγωγα προϊόντα έως το 100% του καθαρού ενεργητικού. 

 Το Α/Κ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εξωχρηματιστηριακές αγορές (OTC) για 

όλα τα είδη παραγώγων, ενώ πριν, οι συμμετοχές σε εξωχρηματιστηριακές αγορές 

επιτρέπονταν μόνο για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps). 

 Προστίθενται είδη παραγώγων που μπορούν να χρησιμοποιούνται: το Α/Κ θα έχει τη 

δυνατότητα να συνάπτει συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Options) σε επιτόκια και 

χρεόγραφα ΕΜΤΝ. 

 Η χρήση συναλλαγών προσωρινής παραχώρησης τίτλων, που πριν επιτρεπόταν μέχρι το 

50% του καθαρού ενεργητικού, θα είναι έως 100% του καθαρού ενεργητικού. 

Οι μεταβολές αυτές εγκρίθηκαν από την Γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (AMF, Autorité des 

Μarchés Financiers) στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 και θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου 

2015. 

β. Επιπλέον, η συνιστώμενη διάρκεια τοποθέτησης θα μειωθεί: θα αλλάξει από 3 μήνες σε 1 

μήνα. 

 

 

2. Μεταβολές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την διαδικασία 

 

Γενικά χαρακτηριστικά κινδύνου: 

 

Οι μεταβολές που διενεργούνται στο Α/Κ περιέχουν μια αύξηση και μια μεταβολή των γενικών 

χαρακτηριστικών απόδοσης/κινδύνου ως εξής: 

 

- Μεταβολή των γενικών χαρακτηριστικών απόδοσης/κινδύνου: ΝΑΙ 

- Αύξηση των γενικών χαρακτηριστικών απόδοσης/κινδύνου: ΝΑΙ 

 

Αύξηση των επιβαρύνσεων: ΟΧΙ 

 

Οι επιβαρύνσεις θα παραμείνουν αμετάβλητες κατά την εφαρμογή των μεταβολών που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

 
  



 

 

Συγκριτικός πίνακας των στοιχείων που μεταβάλλονται 

 

 

 

 

 
Πριν Μετά 

Παράγωγα προϊόντα 

Έκθεση του Α/Κ σε παράγωγα 

προϊόντα: έως 25% του 

καθαρού ενεργητικού 

Συμμετοχή σε 

εξωχρηματιστηριακές αγορές 

(OTC) μόνο για συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων (Interest 

Rate Swaps) 

 

Έκθεση του Α/Κ σε παράγωγα 

προϊόντα: έως 100% του καθαρού 

ενεργητικού 

Συμμετοχή σε εξωχρηματιστηριακές 

αγορές (OTC) για όλες τις 

συναλλαγές σε παράγωγα προϊότα 

Προσθήκη δυνατότητας σύναψης 

συμβολαίων δικαιωμάτων 

προαίρεσης (Options) σε επιτόκια 

και χρεόγραφα ΕΜΤΝ 

 

Προσωρινή 

παραχώρηση τίτλων 

Έως 50% του καθαρού 

ενεργητικού του Α/Κ 

Έως 100% του καθαρού 

ενεργητικού του Α/Κ 

Συνιστώμενη διάρκεια 

τοποθέτησης 
3 μήνες 1 μήνας 


