ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
SICAV [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ]:
GROUPAMA SELECTION
Νομικός Τύπος: SA [Ανώνυμη Εταιρεία]
Διεύθυνση καταστατικής έδρας: 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Παρίσι
R.C.S: ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΕΡΟΣ 1 - ΜΟΡΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 1 - Μορφή
Συνιστάται, μεταξύ των κατόχων των μετοχών που δημιουργούνται κατωτέρω και εκείνων που
θα δημιουργηθούν αργότερα, Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου [SICAV] η οποία
θα διέπεται κυρίως από τις διατάξεις του εμπορικού κώδικα περί ανωνύμων εταιρειών (Τόμος ΙΙ
- Μέρος ΙΙ - Κεφάλαιο V), από τις διατάξεις του νομισματικού και χρηματοοικονομικού κώδικα
(Τόμος ΙΙ - Μέρος Ι - Κεφάλαιο IV - άρθρο Ι - παράγραφος Ι), από τις διατάξεις των
εφαρμοστικών τους κανονισμών και των μεταγενεστέρων κανονισμών και από τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού.
Η SICAV αποτελείται από διάφορα υποκεφάλαια. Κάθε υποκεφάλαιο οδηγεί στην έκδοση μιάς ή
περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών που αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού της SICAV που
κατανέμονται σε αυτό.

Άρθρο 2 - Σκοπός
Η παρούσα Εταιρεία έχει ως σκοπό την διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών
μέσων και καταθέσεων.

Άρθρο 3 - Επωνυμία
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: GROUPAMA SELECTION "Εταιρεία Επενδύσεων
Μεταβλητού Κεφαλαίου" συνοδευόμενη ή όχι από τον όρο "SICAV".
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Άρθρο 4 - Καταστατική έδρα
Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση: 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008
ΠΑΡΙΣΙ.
Η έδρα δύναται να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο τόπο του ιδίου νομού ή εντός ενός
γειτονικού νομού. Αυτό γίνεται με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την
επιφύλαξη επικύρωσης αυτής της απόφασης από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων.
Επίσης μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού δυνάμει απόφασης έκτακτης γενικής
συνέλευσης των μετόχων, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών νομικών διατάξεων.

Άρθρο 5 - Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 99 έτη που αρχίζουν από την εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο
και μητρώο εταιρειών, εκτός από την περίπτωση της πρόωρης λύσης ή παράτασης που
προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΏΝ

Άρθρο 6 - Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της SICAV ανέρχεται στο ποσό των 300,000 Ευρώ (τριακοσίων
χιλιάδων Ευρώ) υποδιαιρούμενο σε 300 πλήρως εξοφληθείσες μετοχές της ιδίας κατηγορίας.

Υποκεφάλαια:
Συστήθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών εντός του αρχικού υποκεφαλαίου με το όνομα
GROUPAMA SELECTION MULTISTRATEGIES.

Κατηγορίες μετοχών:
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών μετοχών και των όρων πρόσβασής τους ορίζονται
στο ενημερωτικό δελτίο της SICAV.
Οι διάφορες κατηγορίες μετοχών θα μπορούν:
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- Να επωφεληθούν των διαφόρων καθεστώτων διανομής εσόδων (διανομή ή κεφαλαιοποίηση),
- Να είναι εκπεφρασμένες σε διάφορα νομίσματα,
- Να βαρύνονται με διάφορα έξοδα διαχείρισης,
- Να βαρύνονται με διάφορες προμήθειες συμμετοχής / εισόδου και εξαγοράς / εξόδου,
- Να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία,
- Να συμπληρώνονται με μία συστηματική αντιστάθμιση του κινδύνου, είτε ολικώς είτε μερικώς,
που ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτή η κάλυψη / αντιστάθμιση εξασφαλίζεται μέσω
χρηματοπιστωτικών μέσων που ελλατώνουν στο ελάχιστο την επίπτωση των ενεργειών
αντιστάθμισης πάνω σε άλλες κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,
- Να προορίζονται για ένα ή για περισσότερα δίκτυα εμπορικής διάθεσης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να
προχωρήσει στην συνένωση ή την διάσπαση των μετοχών.
Οι μετοχές μπορούν να είναι κλασματικές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
να εμφανίζονται σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, δεκάκις χιλιοστά που θα ονομάζονται κλάσματα
μετοχής.
Οι διατάξεις του καταστατικού οι οποίες ρυθμίζουν την έκδοση και την εξαγορά μετοχών
ισχύουν επί των κλασμάτων μετοχών των οποίων η αξία θα είναι πάντοτε ανάλογη προς την αξία
της μετοχής την οποία αυτά τα κλάσματα αντιπροσωπεύουν. Όλες οι άλλες διατάξεις του
καταστατικού που σχετίζονται με τις μετοχές εφαρμόζονται επί των κλασμάτων μετοχής χωρίς
να χρειάζεται να γίνει ειδική μνεία, εκτός εκεί όπου προβλέπεται διαφορετικά.

Άρθρο 7 - Μεταβολές του κεφαλαίου
Το ποσό του κεφαλαίου ενδέχεται να τροποποιηθεί, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την
έκδοση από την Εταιρεία νέων μετοχών και την πρόκληση επακολούθων μειώσεων στην
εξαγορά των μετοχών από την Εταιρεία στους μετόχους οι οποίοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Άρθρο 8 - Εκδόσεις, εξαγορές των μετοχών
Οι μετοχές εκδίδονται ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος των μετόχων με βάση την καθαρή
τους αξία αυξημένης, όπου προβλέπεται, με τις προμήθειες συμμετοχής.
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Οι εξαγορές και οι εγγραφές για την αποκτηση μετοχών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους
όρους και τους τρόπους οι οποίοι ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Κάθε νέα εγγραφή για την απόκτηση μετοχών πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να είναι εξ
ολοκλήρου εξοφλημένη και οι εκδοθείσες μετοχές να έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι
υφιστάμενες μετοχές, κατά την ημερομηνία της έκδοσης.
Σύμφωνα με το Άρθρο L. 214-7-4 του νομισματικού και χρηματοοικονομικού κώδικα, η εξαγορά
από την Εταιρεία των μετοχών της, καθώς επίσης και η έκδοση νέων μετοχών, είναι δυνατόν να
ανασταλούν, προσωρινά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτό επιβάλλεται από εξαιρετικές
περιστάσεις και εάν αυτό επιτάσσεται από το συμφέρον των μετόχων. Όταν το καθαρό
ενεργητικό του υποκεφαλαίου είναι μικρότερο από το ποσό το οποίο ορίζεται από τις
κανονιστικές διατάξεις, καμία εξαγορά μετοχών δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV θα μπορεί να καθορίσει όρους ελάχιστης συμμετοχής,
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να παύσει να εκδίδει μετοχές σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του Άρθρου
L. 214-7-4 του νομισματικού και χρηματοοικομικού κώδικα, προσωρινά ή οριστικά, μερικώς ή
ολικώς, στην περίπτωση αντικειμενικών καταστάσεων οι οποίες προκαλούν το κλείσιμο των
εγγραφών για την απόκτηση μετοχών, όπως είναι η επίτευξη ενός μεγίστου αριθμού μετοχών που
εκδόθηκαν, η επίτευξη ενός μεγίστου ποσού ενεργητικού ή η εκπνοή μιας καθορισμένης
προθεσμίας εγγραφών. Η εκκίνηση αυτού του εργαλείου θα αποτελέσει αντικείμενο
γνωστοποίησης με οποιονδήποτε τρόπο προς τους υφισταμένους μετόχους σχετικά με την
ενεργοποίησή του, καθώς επίσης και το κατώτατο όριο και την αντικειμενική κατάσταση που
έχει οδηγήσει στην απόφαση μερικού ή ολικού κλεισίματος. Στην περίπτωση ενός μερικού
κλεισίματος, αυτές οι γνωστοποιήσεις με κάθε τρόπο θα εκθέτουν ρητώς και λεπτομερώς τους
όρους σύμφωνα με τους οποίους οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να συνεχίσουν να εγγράφονται
για την απόκτηση μετοχών κατά την διάρκεια αυτού του μερικού κλεισίματος. Οι μέτοχοι επίσης
θα λαμβάνουν γνωστοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την απόφαση του ΟΣΕΚΑ ή
της Εταιρείας Διαχείρισης να τερματίσουν το ολικό ή μερικό κλείσιμο των εγγραφών για την
απόκτηση μετοχών (όταν διέλθει κάτω από το όριο της ενεργοποίησης), ή να μην το τερματίσουν
(σε περίπτωση μεταβολής του ορίου ενεργοποίησης ή σε περίπτωση τροποποίησης της
αντικειμενικής κατάστασης που οδήγησε στην εφαρμογή αυτού του εργαλείου). Η τροποποίηση
της επικαλούμενης αντικειμενικής κατάστασης ή του ορίου ενεργοποίησης του εργαλείου θα
πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσιο των συμφερόντων των μετόχων. Η
γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση θα ορίζει τους ακριβείς λόγους αυτών των τροποποιήσεων.
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Άρθρο 9 - Υπολογισμός της καθαρής αξίας
Ο υπολογισμός της καθαρής αξίας της μετοχής πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους
κανόνες αποτίμησης που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Επιπλέον μία ενδεικτική άμεση καθαρή αξία θα υπολογίζεται από τον φορέα της αγοράς σε
περίπτωση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση.
Οι εισφορές σε είδος δεν μπορούν να περιέχουν παρά μόνο τους τίτλους, τις αξίες ή τις
συμβάσεις που εισάγονται για να απαρτίσουν το ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ· αποτιμώνται σύμφωνα
με τους κανόνες αποτίμησης που εφαρμόζονται στον υπολογισμό της καθαρής αξίας
(ενεργητικού).

Άρθρο 10 - Μορφή μετοχών
Οι μετοχές μπορούν να έχουν την μορφή ανώνυμων μετοχών (μετοχών εις τον κομιστή) ή
ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με την επιλογή των εγγραφομένων για την απόκτησή τους.
Σύμφωνα με το Άρθρο L. 211-4 του νομισματικού και χρηματοοικονομικού κώδικα, οι τίτλοι
καταχωρούνται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς, τηρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον
εκδότη ή από έναν εξουσιοδοτημένο ενδιάμεσο φορέα.
Τα δικαιώματα των κατόχων θα αντιπροσωπεύονται με μία καταχώρηση σε λογιστική μορφή στο
όνομά τους:
- Στον ενδιάμεσο φορέα της επιλογής τους αναφορικά με τους ανώνυμους τίτλους
- Στον εκδότη, και εφόσον το επιθυμούν, στον ενδιάμεσο φορέα της επιλογής τους για τους
ονομαστικούς τίτλους.
Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει έναντι αμοιβής που θα την βαρύνει το όνομα, την εθνικότητα και
την διεύθυνση των μετόχων της SICAV, καθώς και την ποσότητα των τίτλων που κατέχονται
από κάθε έναν από αυτούς σύμφωνα με το Άρθρο L. 211-5 του νομισματικού και
χρηματοοικονομικού κώδικα.

Άρθρο 11 - Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μία οργανωμένη αγορά.
Οι μετοχές δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής σε διαπραγμάτευση σε μία
οργανωμένη αγορά ή / και σε ένα πολυμερές σύστημα διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση που η SICAV της οποίας οι μετοχές είναι
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε μία οργανωμένη αγορά έχει ως σκοπό την πραγματοποίηση
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διαχείρισης η οποία βασίζεται σε ένα δείκτη θα πρέπει να έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό που
επιτρέπει να εξασφαλίζεται ότι η τιμή της μετοχής της δεν αποκλίνει αισθητά από την καθαρή
της αξία.

Άρθρο 12 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στην κυριότητα των εταιρικών στοιχείων ενεργητικού και στον
επιμερισμό των κερδών, κατ'αναλογία του κλάσματος του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την μετοχή ακολουθούν τον τίτλο,
ανεξάρτητα από το σε ποιον θα περιέλθει αυτός ο τίτλος. Κάθε φορά που είναι αναγκαία η
κατοχή περισσότερων μετοχών για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος και κυρίως, σε
περίπτωση ανταλλαγής ή συνένωσης, οι κύριοι μεμονωμένων μετοχών, ή μετοχών μικρότερου
αριθμού από αυτόν που απαιτείται, δεν δύνανται να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα παρά μόνον
με την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν προσωπικά στην ενοποίηση, και τελικά στην αγορά ή
την πώληση των αναγκαίων μετοχών.
Βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η SICAV θα μπορεί να μετατρέπεται σε
τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 13 - Το Αδιαίρετο των μετοχών
Όλοι οι εξ αδιαιρέτου κάτοχοι μιάς μετοχής ή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται
έναντι της Εταιρείας με ένα και το ίδιο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται κατόπιν συμφωνίας
μεταξύ τους, ή ελλείψει αυτού, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Εμπορικών Υποθέσεων του
τόπου της έδρας της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που έχει γίνει δεκτή η κλασματοποίηση των μετοχών (Άρθρο 6):
Οι κύριοι των κλασμάτων των μετοχών δύνανται να ενοποιηθούν. Υποχρεούνται, σε αυτήν την
περίπτωση, να αντιπροσωπεύονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη
παράγραφο, από ένα και μοναδικό πρόσωπο το οποίο θα ασκεί, για κάθε ομάδα, τα δικαιώματα
που συνοδεύουν την κυριότητα μιάς ολόκληρης μετοχής.
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ΜΕΡΟΣ 3 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14 - Διοίκηση
Η Εταιρεία διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από τρία
μέλη και το πολύ από δεκαοκτώ μέλη που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ'όσον ο
αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν είναι μεγαλύτερος ή ίσος του
καταστατικού ελαχίστου ορίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, προσωρινά και μόνο για την
διάρκεια της εναπομένουσας θητείας, να φροντίσει για την αντικατάστασή του.
Κατά την διάρκεια της ύπαρξης της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται
ή ανανεώνονται, μέσα στα πλαίσια της διάρκειας της θητείας τους, από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα τελευταία
θα πρέπει, κατά τον διορισμό τους, να ορίσουν έναν μόνιμο αντιπρόσωπο ο οποίος θα υπάγεται
στους ίδιους όρους και υποχρεώσεις και θα έχει τις ίδιες ευθύνες αστικές και ποινικές σαν να
ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίω ονόματι, με την επιφύλαξη της ευθύνης του
νομικού προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύει.
Αυτή η εντολή του μονίμου αντιπροσώπου του δίδεται για όλη την διάρκεια του νομικού
προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύεται από τον αντιπρόσωπο. Εάν το νομικό πρόσωπο
ανακαλέσει την εντολή του αντιπροσώπου του, τότε (το νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στην SICAV, χωρίς καθυστέρηση, με συστημένη επιστολή, αυτήν την ανάκληση
καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του νέου μόνιμου αντιπροσώπου. Το ίδιο ισχύει και για την
περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή παρατεταμένου κωλύματος του μόνιμου αντιπροσώπου.

Άρθρο 15 - Διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανανέωση του
Διοικητικού Συμβουλίου
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του παρόντος άρθρου, η διάρκεια
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη για τα πρώτα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και έξι έτη το πολύ για τα υπόλοιπα μέλη, κάθε έτους νοουμένου ότι περιλαμβάνει
το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ετησίων Γενικών Συνελεύσεων.
Εάν δύο ή περισσότερες θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύσουν μεταξύ δύο
Γενικών Συνελεύσεων, λόγω θανάτου ή παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
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προχωρήσει σε διορισμούς σε προσωρινή βάση.
Η θητεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
σε προσωρινή βάση για να αντικαταστήσει ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
διαρκεί παρά μόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του προκατόχου του. Ο διορισμός του
υπόκειται σε επικύρωση από την πλησιέστερη Γενική Συνέλευση.
Κάθε απερχόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμο. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ανά πάσα στιγμή από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος της συνεδρίασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με την έγκριση των λογαριασμών της
χρήσης του έτους εντός του οποίου λήγει αυτή θητεία, νοουμένου ότι, εάν η συνέλευση δεν
συνέλθει κατά την διάρκεια αυτού του έτους, η ανωτέρω θητεία του εν λόγω μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, όλα αυτά με την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διορισθεί με διάρκεια θητείας μικρότερη
των έξι ετών, όταν αυτό είναι αναγκαίο, έτσι ώστε να μπορεί η ανανέωση του διοικητικού
συμβουλίου να συνεχίσει να είναι όσο γίνεται περισσότερο τακτική και πλήρης εντός κάθε
περιόδου έξι ετών. Αυτό ισχύει κυρίως εάν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου
αυξηθεί ή μειωθεί και το σύννομο της ανανεώσεως θίγεται από αυτό το πράγμα.
Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέφτει κάτω από το νόμιμο ελάχιστο
όριο, τότε το απομένον μέλος ή τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να
συγκαλέσουν αμέσως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να
συμπληρωθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν ο
αριθμός των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του
καταστατικού ελαχίστου ορίου , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επί προσωρινής βάσεως και
αναφορικά με την διάρκεια του υπολοίπου της θητείας, να φροντίσει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 16 - Προεδρείο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με θητεία την οποία θα ορίσει, η οποία
όμως θητεία δεν θα μπορεί να υπερβεί την θητεία της δοιήκησής του, έναν πρόεδρο ο οποίος
υποχρεωτικά θα είναι φυσικό πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οργανώνει και διευθύνει τις εργασίες του διοικητικού
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συμβουλίου, για τις οποίες λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση. Μεριμνά για την ορθή λειτουργία
των οργάνων της Εταιρείας και εξασφαλίζει, ιδιαιτέρως, ότι τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι σε θέση να ανταποκριθούν ως προς τα καθήκοντα της αποστολής τους.
Εφ'όσον το κρίνει χρήσιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης έναν αντιπρόεδρο και
δύναται επίσης να επιλέξει έναν γραμματέα, ο οποίος είναι δυνατόν να μην αποτελεί μέλος του.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν ο
αριθμός των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του
καταστατικού ελαχίστου ορίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σε προσωρινή βάση και
αναφορικά με την εναπομένουσα διάρκεια της θητείας, να προβλέψει για την αντικατάστασή
του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν
προεδρεύοντα ανάμεσα στα μέλη του.

Άρθρο 17 - Συνεδριάσεις και συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου τόσο συχνά όσο το
απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο,
ο οποίος ορίζεται στην πρόσκληση για την συνεδρίαση.
Όταν το διοικητικό συμβούλιο δεν συνέλθει μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο
μηνών, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο να το
συγκαλέσει αναφορικά με μία καθορισμένη ημερησία διάταξη. Ο γενικός διευθυντής επίσης
δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο με καθορισμένη
την ημερησία διάταξη. Ο πρόεδρος δεσμεύεται από αυτά τα αιτήματα.
Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να ορίζει, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις, τους όρους της οργάνωσης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
μπορούν να λαμβάνουν χώρα μέσω οπτικής τηλεδιάσκεψης με εξαίρεση τη λήψη αποφάσεων
που ρητά αποκλείονται από τον εμπορικό κώδικα.
Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με όλα τα μέσα, ακόμη και
προφορικά και χωρίς τον καθορισμό προθεσμίας.
Η παρουσία των μισών, τουλάχιστον, μελών είναι αναγκαία για το κύρος των αποφάσεων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου.
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Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος
του προεδρεύοντος υπερισχύει.

Άρθρο 18 - Πρακτικά
Τα πρακτικά συντάσσονται και αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων παραδίδονται και
πιστοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 19 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και
μεριμνά για την υλοποίησή τους. Μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού και υπό την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων που ρητά ανατίθενται από τον νόμο στις συνελεύσεις των μετόχων, το
Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά την καλή λειτουργία της
Εταιρείας και ρυθμίζει με τις αποφάσεις του τις υποθέσεις που αφορούν την Εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ελέγχους και επαληθεύσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες. Ο
πρόεδρος ή ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σε κάθε μέλος
του Διοιηκτικού Συμβουλίου όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση της αποστολής του.
Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δώσει εγγράφως την εντολή σε ένα άλλο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να τον αντιπροσωπεύσει σε μία συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να διαθέτει, κάθε
φορά, παρά μόνο μία και μόνη πληρεξουσιότητα στην ίδια συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στη σύσταση κάθε είδους επιτροπών μέσα στα
πλαίσια των όρων που προβλέπονται από τον νόμο και θα μπορεί να δίδει σε ένα ή περισσότερα
από τα μέλη του ή και σε τρίτους, με ή χωρίς δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης εξουσιών, όλες
τις ειδικές εντολές για ένα ή περισσότερα προκαθορισμένα αντικείμενα.

Άρθρο 20 - Γενική διεύθυνση
Η γενική διεύθυνση της Εταιρείας αναλαμβάνεται υπό το πρίσμα της ευθύνης της, είτε από τον
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από ένα άλλο φυσικό πρόσωπο διοριζόμενο από το
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο φέρει τον τίτλο του γενικού διευθυντή.
Η επιλογή ανάμεσα στους δύο τρόπους άσκησης της γενικής διεύθυνσης πραγματοποιείται υπό
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τους όρους οι οποίοι καθορίζονται από το παρόν καταστατικό εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου για μία χρονική διάρκεια η οποία λήγει κατά την εκπνοή της θητείας του προσώπου
που ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους μετόχους και στους
τρίτους γνωστοποιείται αυτή η επιλογή υπό τους όρους οι οποίοι καθορίζονται από τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή του τρόπου άσκησης της
γενικής διεύθυνσης λαμβάνεται εφαρμόζοντας τους κανόνες του κοινού δικαίου. Η αλλαγή
επιλογής εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους
όρους.
Βάσει της επιλογής εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες
ορίζονται παραπάνω, εξασφαλίζεται η γενική διεύθυνση, είτε από τον πρόεδρο είτε από τον
γενικό διευθυντή. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει τον διαχωρισμό των καθηκόντων του
προέδρου και του γενικού διευθυντή, προβαίνει στον διορισμό του γενικού διευθυντή και ορίζει
την διάρκεια της θητείας του.
Όταν η γενική διεύθυνση της Εταιρείας αναλαμβάνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφαρμόζονται ως προς αυτόν οι ακόλουθες διατάξεις που αφορούν τον γενικό
διευθυντή.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών οι οποίες ρητά παρέχονται από τον νόμο στις συνελεύσεις των
μετόχων και επίσης με την επιφύλαξη των ειδικών εξουσιών που παρέχονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, και εντός του πλαισίου των ορίων του εταιρικού σκοπού, στον γενικό διευθυντή
απονέμονται οι πλέον εκτεταμένες εξουσίες ώστε να ενεργεί σε κάθε περίσταση επ'ονόματι της
Εταιρείας. Ασκεί αυτές τις εξουσίες εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη
αυτών των εξουσιών τις οποίες ρητά ο νόμος παρέχει στις συνελεύσεις των μετόχων και στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο γενικός διευθυντής εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της
Εταιρείας με τους τρίτους.
Ο γενικός διευθυντής δύναται να προβαίνει σε κάθε μερική μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του
σε κάθε πρόσωπο της επιλογής του.
Ο γενικός διευθυντής μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατόπιν προτάσεως του γενικού διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει έναν
αριθμό έως πέντε φυσικών προσώπων επιφορτισμένων να συνδράμουν τον γενικό διευθυντή
φέροντας τον τίτλο του αναπληρωτή γενικού διευθυντή.
Οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή από το Διοικητικό
Συμβούλιο μετά από πρόταση του γενικού διευθυντή.
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Σε συμφωνία με τον γενικό διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την έκταση και την
διάρκεια των εξουσιών οι οποίες παρέχονται στους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές.
Αυτές οι εξουσίες δύνανται να περιλαμβάνουν την δυνατότητα μερικής εκχώρησης εξουσιών.
Σε περίπτωση παύσης των καθηκόντων ή κωλύματος του γενικού διευθυντή, οι αναπληρωτές
Γενικοί Διευθυντές διατηρούν, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου, τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους μέχρι τον διορισμό του νέου γενικού
διευθυντή.
Οι αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές διαθέτουν, έναντι των τρίτων, τις ίδιες εξουσίες που έχει ο
γενικός διευθυντής.
Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή και η ιδιότητα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή παύουν
να υφίστανται κατά την λήξη του έτους στο οποίο συμπληρώνουν την ηλικία των 65 ετών.

Άρθρο 21 - Επιδόματα και αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου
Ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, είναι δυνατόν να καταβάλλεται στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα γενικό ετήσιο πάγιο ποσό υπό την μορφή εξόδων
παραστάσεως, το οποίο καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και διανέμεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.
Οι αμοιβές του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή των
Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δύνανται να είναι
πάγιες ή, ταυτόχρονα, πάγιες και ανάλογες με την παρεχομένη εργασία.
Είναι επίσης δυνατόν να παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτες αμοιβές για τις
αποστολές και τις εντολές που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτήν την
περίπτωση οι αμοιβές υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Καμία άλλη αμοιβή, πάγια ή όχι, δεν δύναται να δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκτός εάν είναι συνδεδεμένα με την εταιρεία με σύμβαση εργασίας εντός των όρων που
προβλέπονται από τον νόμο.

Άρθρο 22 - Θεματοφύλακας
Ο θεματοφύλακας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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O θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των ισχυουσών
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων καθώς και εκείνα που του ανατέθηκαν συμβατικά από
την SICAV ή από την εταιρεία διαχείρισης. Πρέπει ειδικότερα να διασφαλίζει την κανονικότητα
των αποφάσεων της εταιρείας διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση,
να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα τα οποία θεωρεί χρήσιμα. Σε περίπτωση αντιδικίας με την
εταιρεία διαχείρισης, ενημερώνει σχετικά με αυτό την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών.
Εάν η SICAV αποτελεί τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας έχει συνάψει συμφωνία
ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων με τον θεματοφύλακα του κυρίου ΟΣΕΚΑ (ή, ανάλογα
με την περίπτωση, όταν είναι την ίδια στιγμή θεματοφύλακας του κυρίου ΟΣΕΚΑ, έχει
καθιερώσει προσαρμοσμένη συγγραφή υποχρεώσεων).

Άρθρο 23 - Το ενημερωτικό δελτίο
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η εταιρεία διαχείρισης στην περίπτωση κατά την οποία η SICAV
έχει εκχωρήσει την διαχείρισή της, έχει κάθε εξουσία να προβεί, τελικά, σε κάθε κατάλληλη
τροποποίηση έτσι ώστε να εξασφαλίσει την χρηστή διαχείριση της εταιρείας, και όλα αυτά εντός
του πλαισίου των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τις SICAV.

ΜΕΡΟΣ 4 - ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Άρθρο 24 - Διορισμός - Αρμοδιότητες - Αμοιβή
Ο ορκωτός ελεγκτής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έξι χρήσεις / οικονομικά έτη σε
συμφωνία με την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών, επιλεγόμενος από πρόσωπα που διαθέτουν
την ειδικότητα να ασκούν αυτά τα καθήκοντα εντός των εμπορικών εταιρειών.
Πιστοποιεί την κανονικότητα και την ειλικρίνεια των λογαριασμών.
Είναι δυνατόν να υπάρξει ανανέωση των καθηκόντων του.
Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να υποβάλει έκθεση το συντομότερο δυνατόν στην Αρχή
Χρηματοπιστωτικών Αγορών αναφορικά με κάθε γεγονός και κάθε απόφαση που αφορά τον
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες των οποίων (γεγονότων και αποφάσεων)
έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, της εξής φύσης:
1. Όταν (αυτά τα γεγονότα και οι αποφάσεις) συνιστούν παραβίαση των ισχυουσών νομοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων σε αυτόν τον οργανισμό,
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2. Όταν (αυτά τα γεγονότα και οι αποφάσεις) υπονομεύουν τους όρους ή τη συνέχεια της
εκμετάλλευσης του οργανισμού,
3. Όταν (αυτά τα γεγονότα και οι αποφάσεις) οδηγούν στην έκδοση επιφυλάξεων ή στην άρνηση
της πιστοποίησης λογαριασμών.
Οι αποτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού και ο προσδιορισμός των σχέσεων ανταλλαγής εντός
των ενεργειών του μετασχηματισμού, της συγχώνευσης ή της διάσπασης πραγματοποιούνται υπό
τον έλεγχο του ορκωτού ελεγκτή.

Αξιολογεί κάθε εισφορά με δικιά του ευθύνη.
Ελέγχει την σύνθεση των στοιχείων ενεργητικού και άλλων στοιχείων πριν από τη δημοσίευση.
Οι αμοιβές του ορκωτού ελεγκτή είναι πάγιες κατόπιν κοινής αποφάσης μεταξύ αυτού και του
Διοικητικού Συμβουλίου της SICAV υπό το πρίσμα ενός προγράμματος εργασίας όπου θα
προσδιορίζονται οι ενέργειες που θεωρούνται αναγκαίες.
Ο Ορκωτός ελεγκτής πιστοποιεί τις καταστάσεις που χρησιμεύουν ως βάση για τη διανομή
προκαταβολών.
Eίναι δυνατόν να διορισθεί αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής με τους ίδιους όρους βάσει των
οποίων διορίσθηκε ο κανονικός ορκωτός ελεγκτής. Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες και η αμοιβή
του ορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αμοιβή του κανονικού ορκωτού ελεγκτή. Ο
αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κανονικό ορκωτό
ελεγκτή σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κανονικού ορκωτού
ελεγκτή. (Άρθρο L. 823-1 του εμπορικού κώδικα).
Εάν η SICAV είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο ορκωτός ελεγκτής έχει, για τον λόγο, αυτό συνάψει
συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων με τον ορκωτό ελεγκτή του κυρίου ΟΣΕΚΑ
(ή, εάν είναι την ίδια στιγμή ορκωτός ελεγκτής του κυρίου ΟΣΕΚΑ, θεσπίζει ένα
προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας).

ΜΕΡΟΣ 5 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 25 - Γενικές συνελεύσεις
Οι γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται και προβαίνουν στις συνεδριάσεις τους βάσει των όρων
που προβλέπονται από το νόμο.
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Η ετήσια γενική συνέλευση, η οποία είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει τους λογαριασμούς της
εταιρείας , συνέρχεται υποχρεωτικώς εντός 4 μηνών από το κλείσιμο της χρήσεως.
Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα είτε στην έδρα της εταιρείας είτε σε κάποιον άλλο τόπο ο
οποίος ορίζεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου στις συνελεύσεις με
απόδειξη της ταυτότητάς του και της κυριότητας των τίτλων του, είτε μέσω εγγραφής στο
μητρώο ονομαστικών τίτλων που τηρείται από την εταιρεία είτε μέσω εγγραφής στο μητρώο
ανωνύμων τίτλων στους τόπους που αναφέρονται στην πρόσκληση για την συνέλευση. Η
προθεσμία εντός της οποίας αυτές οι διατυπώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν λήγει δύο ημέρες
πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της συνέλευσης.
Ο μέτοχος δύναται επίσης να εκπροσωπείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L. 225-106
του εμπορικού κώδικα.
Ο μέτοχος μπορεί επίσης να ψηφίζει δι'αλληλογραφίας βάσει των όρων που προβλέπονται στις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση
απουσίας του, ο αντιπρόεδρος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοτημένο ως προς
αυτό το θέμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διαφορετικά, η ίδια η συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της.
Τα πρακτικά της συνέλευσης συντάσσονται και αντίγραφα αυτών επικυρώνονται και
παραδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΜΕΡΟΣ 6 - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 26 - Χρήση (διαχειριστική περίοδος) της εταιρείας
Η χρήση (διαχειριστική περίοδος) της εταιρείας αρχίζει την επομένη της τελευταίας
χρηματιστηριακής ημέρας του μηνός Μαρτίου και λήγει την τελευταία χρηματιστηριακή ημέρα
του μηνός του επομένου έτους.
Ωστόσο κατ'εξαίρεση, η πρώτη χρήση περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν
από την ημερομηνία της σύστασης μέχρι την τελευταία χρηματιστηριακή ημέρα του μηνός
Μαρτίου του 2020.
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Άρθρο 27 - Μέθοδοι διάθεσης του αποτελέσματος και των διανεμησίμων ποσών
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το καθαρό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους / της χρήσης
το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ισούται με το ποσό των τόκων, των
δεδουλευμένων πριμοδοτήσεων και δώρων, των μερισμάτων, των εξόδων παραστάσεως και
όλων των άλλων εσόδων που σχετίζονται με τους τίτλους που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο της
SICAV, (ή και, ανάλογα με την περίπτωση, το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου), με πρόσθεση
των ποσών τα οποία είναι διαθέσιμα την δεδομένη συγκεκριμένη στιγμή και με αφαίρεση του
ποσού των εξόδων διαχείρισης, του κόστους της δανειοληψίας και των ενδεχομένων δαπανών
απόσβεσης.
Για κάθε κατηγορία μετοχών, ανάλογα με την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τύπους:
- την καθαρή κεφαλαιοποίηση: τα διανεμήσιμα ποσά κεφαλαιοποιούνται εξ ολοκλήρου με
εξαίρεση εκείνα τα οποία αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής διανομής δυνάμει του νόμου,
- την καθαρή διανομή: τα ποσά διανέμονται εξ ολοκλήρου με την πλησιέστερη
στρογγυλοποίηση,
- για τις κατηγορίες των μετοχών που προβλέπουν την δυνατότητα κεφαλαιοποίησης ή / και
διανομής, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κάθε χρόνο την διάθεση των αποτελεσμάτων.
Η SICAV έχει επιλέξει την καθαρή κεφαλαιοποίηση: τα προαναφερθέντα κεφαλαιοποιήσιμα
ποσά αναπροσαρμόζονται μέσω των λογαριασμών τάξεως βάσει του αριθμού των υφισταμένων
μετοχών κατά την ημέρα της κεφαλαιοποιήσεως των εσόδων.
Οι ακριβείς όροι θα παραπέμπουν στο ενημερωτικό δελτίο.

ΜΕΡΟΣ 7 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 28 - Παράταση ή πρόωρη λύση
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να προτείνει σε
μία έκτακτη γενική συνέλευση την παράταση ή την πρόωρη λύση ή την εκκαθάριση της SICAV.
Η έκδοση νέων μετοχών και η εξαγορά από την SICAV μετοχών στους μετόχους οι οποίοι
υποβάλλουν το σχετικό αίτημα παύουν την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την
γενική συνέλευση στην οποία προτείνονται η πρόωρη λύση και η εκκαθάριση της εταιρείας ή η
λήξη της διάρκειάς της.
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Άρθρο 29 - Εκκαθάριση
Οι όροι της εκκαθάρισης ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L. 214-12 του
νομισματικού και χρηματοοικονομικού κώδικα.
Κατά την εκπνοή της προθεσμίας η οποία έχει τεθεί από το καταστατικό ή σε περίπτωση
απόφασης που προβλέπει πρόωρη λύση, η Γενική Συνέλευση ορίζει κατόπιν προτάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει ένα ή περισσότερους
εκκαθαριστές. Ο εκκαθαριστής αντιπροσωπεύει την εταιρεία. Είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει
τους πιστωτές και να διανείμει το διαθέσιμο υπόλοιπο. Ο διορισμός του θέτει τέλος στις εξουσίες
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά όχι και σε εκείνες του ορκωτού ελεγκτή.
Ο εκκαθαριστής δύναται, δυνάμει αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να εισφέρει σε
άλλη εταιρεία τό σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της λυθείσης εταιρείας ή να αποφασίσει την εκχώρηση σε μια εταιρεία ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των περιουσιακών στοιχείων της, των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών της.
Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, διανέμεται σε μετρητά ή
σε τίτλους μεταξύ των μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτημένη, διατηρεί κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, τα
ίδια καθήκοντα, όπως αυτά που είχε και κατά την διάρκεια της εταιρείας. Έχει ιδίως την εξουσία
εγκρίσεως των λογαριασμών εκκαθάρισης και την εξουσία απαλλαγής του εκκαθαριστή από τις
ευθύνες.
Οι ίδιες αρχές ισχύουν στην περίπτωση εκκαθάρισης ενός ή περισσοτέρων υποκεφαλαίων. Τα
καθήκοντα του εκκαθαριστή τότε αναλαμβάνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της SICAV.

ΜΕΡΟΣ 8 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 30. - Δικαιοδοσία - Επιλογή κατοικίας
Όλες οι διαφορές οι οποίες είναι δυνατόν να εγερθούν κατά την διάρκεια της εταιρείας, είτε
μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας, είτε μεταξύ των ίδιων των μετόχων αναφορικά με τις
εταιρικές υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τον νόμο και υπάγονται στην δικαιοδοσία των
αρμοδίων δικαστηρίων.
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