
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έγγραφο αυτό απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση 
για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. 
Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο έχουν την ίδια έννοια όπως και στο 
Ενημερωτικό ∆ελτίο. 
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“Αμοιβαίο Κεφάλαιο”) – Μεταβολή του δείκτη μέσης διάρκειας χαρτοφυλακίου και του δείκτη 
αναφοράς VAR 

 
 
Αγαπητέ μεριδιούχε, 
 
Με αυτήν την επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη μεταβολή στο δείκτη μέσης 
διάρκειας χαρτοφυλακίου και στο δείκτη Αξίας σε Κίνδυνο (“VaR”) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο δείκτης που 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μέσης διάρκειας χαρτοφυλακίου και της VaR πρόκειται να μεταβληθεί 
από έναν ισοσταθμισμένο συνδυασμό των εξής τριών δεικτών: Barclays Global Aggregate Credit, BofA 
Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained και JPMorgan EMBI Global, σε έναν 
ισοσταθμισμένο συνδυασμό των εξής τριών δεικτών: Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging 
Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained και JPMorgan EMBI 
Global. 
 
Το σκεπτικό πίσω από αυτήν τη μεταβολή οφείλεται στην αυξημένη προσθήκη, κατά τη διάρκεια του 
χρόνου, εκδοτών από αναδυόμενες αγορές στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεικτών Barclays Global 
Aggregate Credit και BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, κάτι που είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές. 
 
∆εν θα υπάρξει ουσιώδης μεταβολή στον τρόπο της τρέχουσας διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και 
αναμένεται ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα μεταβάλλει ουσιωδώς το γενικότερο προφίλ κινδύνου του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στις τρέχουσες αμοιβές και τα έξοδα που 
πρέπει να πληρωθούν από ή επιβαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 
 
Η μεταβολή αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ή περί την 10η Νοεμβρίου 2015 οπότε και θα κατατεθεί μια 
αναθεωρημένη Προσθήκη για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και σε άλλες 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, κατά περίπτωση. Η αναθεωρημένη Προσθήκη για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα 
αναρτάται στον ιστότοπο της PIMCO: www.pimco.com. 
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, οι μεριδιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το 
χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο, τον τοπικό αντιπρόσωπο της Εταιρείας στη χώρα τους ή το ∆ιαχειριστή. 
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ∆ιαχειριστή μέσω e-mail στη διεύθυνση PimcoTeam@bbh.com ή 
τηλεφωνικά στους εξής αριθμούς: 
 



 

 

Λουξεμβούργο +352 4740 66 7100 
∆ουβλίνο +353 1 241 7100 
Χονγκ Κονγκ +852 3971 7100 
Βοστόνη +1 617 310 7100 
 
 
Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον που δείχνετε για την PIMCO. 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια της παρούσας ανακοίνωσης. 
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Υπογράφεται από William Benz 
Στο όνομα και για λογαριασμό της 
PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
 

 


