Α.Ε.∆.Α.Κ.
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές
Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου NP insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ∆εν αποτελεί διαφηµιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόµου
4099/2012 µε στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριµένο ΟΣΕΚΑ. Συνιστάται η
προσεκτική ανάγνωση του για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης γνώµης πριν από την επένδυση
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ NP insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εταιρία διαχείρισης είναι η PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ. µέλος του οµίλου εταιριών της Τράπεζας PROBANK
Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική
•

•

Επενδυτικός σκοπός του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι η
επίτευξη κατά το δυνατόν υψηλότερης συνολικής
απόδοσης κυρίως από υπεραξία και εισόδηµα µε την
ανάληψη του χαµηλότερου δυνατού επενδυτικού
κινδύνου.
Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού το
Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε µετοχές
εισηγµένων εταιριών στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο,
υψηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης και οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, εταιρικά οµόλογα, κρατικά ή
εταιρικά
υπερεθνικά οµόλογα. ∆ευτερευόντως το
Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε: λοιπούς
τίτλους σταθερού εισοδήµατος
και παράγωγα
χρηµατοϊκονοµικά προϊόντα κυρίως για αντιστάθµιση των
κινδύνων και δευτερευόντως για αποτελεσµατική
διαχείριση.

•

•
•
•

•

•

Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη αναφοράς
(benchmark) κατά 50% το δείκτη FTSE/ASE 20 και
κατά 50% το δείκτη Οµολόγου Ελληνικού ∆ηµοσίου
10ετίας, χωρίς την υποχρέωση της ακριβούς
παρακολούθησης.
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε µερίδια σε
καθηµερινή βάση (εργάσιµες ηµέρες Ελλάδας).
Τυχόν εισόδηµα που θα δηµιουργηθεί από το
αµοιβαίο κεφάλαιο θα επανεπενδυθεί.
Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του
χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σηµαντικά την
απόδοση του ΟΣΕΚΑ.
Σύσταση: το παρόν αµοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να
µην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν
την απόσυρση των χρηµάτων τους εντός 3 ετών.
Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τους
στόχους και την επενδυτική πολιτική, µπορείτε να
ανατρέξετε στο ενηµερωτικό δελτίο.
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Περιγραφική επεξήγηση του δείκτη και των κύριων
περιορισµών του:
• Τα ιστορικά δεδοµένα ενδέχεται να µην αποτελούν αξιόπιστη
ένδειξη για τη µελλοντική απόδοση του ΟΣΕΚΑ.
• Η κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ µε βάση τον ανωτέρω
δείκτη δεν είναι εγγυηµένη και ενδέχεται να µεταβληθεί στο
µέλλον.
• Η χαµηλότερη κατηγορία (1) δεν σηµαίνει ότι η επένδυση
δεν ενέχει κινδύνους (no “risk free”).
Γιατί αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 7; Η
διακύµανση των µετοχικών τίτλων συνήθως είναι µεγαλύτερη
από τη διακύµανση άλλων κατηγοριών επενδύσεων. Επιπλέον
οι τιµές των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου τα τελευταία
χρόνια είχαν πολύ µεγαλύτερη διακύµανση λόγω της κρίσης
στη χώρα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς και δεν
αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη αναφοράς:
Πιστωτικός κίνδυνος: ένα σηµαντικό τµήµα των
επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου πραγµατοποιείται
σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι από τη φύση τους
ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. Πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί η
αδυναµία ενός εκδότη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις
του.
Κίνδυνος
ρευστότητας:
ο
κίνδυνος
αδυναµίας
ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή.
Κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου
τιµών της αγοράς συνολικά ή ορισµένης κατηγορίας
στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο
επακόλουθος επηρεασµός της τιµής των µεριδίων του.
Λειτουργικός κίνδυνος: κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες το
Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε κίνδυνο απωλειών
εξαιτίας ανεπάρκειας ή αποτυχίας εσωτερικών διαδικασιών
και συστηµάτων, ανθρώπινου παράγοντα ή εξωτερικών
γεγονότων.
Κίνδυνος παραγώγων: το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται
είτε για σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνων είτε για σκοπούς
αποτελεσµατικής διαχείρισης να επενδύσει σε παράγωγα
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία λόγω της µόχλευσης
µπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι επενδύσεις
στην αγορά τοις µετρητοίς.
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Επιβαρύνσεις
Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα προώθησης της
διάθεσης και διανοµής. Οι κατωτέρω αναφερόµενες επιβαρύνσεις µειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής
σας.
Οι αναγραφόµενες προµήθειες διάθεσης και
εξαγοράς ή εξόφλησης αποτελούν τα µέγιστα
Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή µετά την επένδυση
ποσοστά των προµηθειών. Σε ορισµένες περιπτώσεις
2,00 %
Προµήθεια διάθεσης
ενδέχεται να είναι χαµηλότερες. Ενηµερωθείτε από τον
1,00 %
Προµήθεια εξαγοράς ή
επενδυτικό σας σύµβουλο.
εξόφλησης
Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό µε το οποίο ενδέχεται να
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί µε
επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συµµετοχής, είτε κατά
βάση τα αποτελέσµατα του οικονοµικού έτους 2012
την εξαγορά των µεριδίων ή µετοχών σας.
και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. ∆εν
περιλαµβάνουν:
• την αµοιβή απόδοσης
• το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων
του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από
τις προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς που
καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή
εξαγορά
µεριδίων
άλλου
οργανισµού
συλλογικών επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
επιβαρύνσεις, βλ. σελ. 13 έως 14 του ενηµερωτικού
δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση
www.probankaedak.gr

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του
ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους
3,65%
Τρέχουσες επιβαρύνσεις
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων
Καµία
Αµοιβή απόδοσης

Παρελθούσες Αποδόσεις
80,0%

73,0%
43,6%**

40,0%

Τα αναφερόµενα στοιχεία στο διπλανό διάγραµµα
δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή µειώθηκε η αξία του
αµοιβαίου κεφαλαίου ανά έτος.

12,9%
12,7%

Το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο συστήθηκε το
έτος 2008.
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Ο υπολογισµός των προηγούµενων επιδόσεων
συµπεριλαµβάνει
τις
ανωτέρω
αναφερόµενες
τρέχουσες επιβαρύνσεις και αµοιβές, εκτός των
προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης.
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ.
*Για το έτος 2008 δεν υπάρχουν πλήρη ετήσια στοιχεία καθώς το Αµοιβαίο Κεφάλαιο
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία
του στις 1/5/2008. Από 1/1/2008 έως 30/4/2008 έχει γίνει προσοµοίωση της απόδοσης
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε βάση τα ιστορικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς.

Οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν σηµείο
αναφοράς για τις µελλοντικές αποδόσεις.

** Από την έναρξη λειτουργίας εως την 11/3/2012 για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Ν.P.
Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ δείκτης αναφοράς του
(benchmark) ήταν κατά 50% ο δείκτης FTSE/ASE 20 και κατά 50% ο δείκτης
Οµολόγου Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) 3ετίας. Έκτοτε ο δείκτης αναφοράς του
(benchmark) είναι κατά 50% ο δείκτης FTSE/ASE 20 και κατά 50% ο δείκτης
Οµολόγου Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) 10ετίας.

Πρακτικές πληροφορίες
• Θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Τράπεζα PROBANK A.E. µε έδρα το Μοσχάτο.
• Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το αµοιβαίο κεφάλαιο, αντίγραφα του ενηµερωτικού δελτίου και της τελευταίας
ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης, καθώς και των πιό πρόσφατων τιµών των µεριδίων, µπορούν να αντληθούν δωρεάν στην
ελληνική γλώσσα από την PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ., Πειραιώς 74 Μοσχάτο, το δίκτυο των αντιπροσώπων της NP Insurance
Α.Ε.Α.Ε. και από την ιστοσελίδα: www.probankaedak.gr
• Η φορολογική νοµοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
• Η PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές
αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού
δελτίου του ΟΣΕΚΑ.
Ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η
PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 19 Φεβρουαρίου 2013.

2/2

