27 Απριλίου 2017
Προς: Όλους τους Μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων της PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία»)
Αλλαγή Θεματοφύλακα, Διαχειριστή και Γραμματέα και μεταβολή επίσημης έδρας
Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Το διοικητικό συμβούλιο (το «ΔΣ») της Εταιρείας θα ήθελε να σας ενημερώσει για ορισμένες αλλαγές που
αποφασίστηκαν σε σχέση με την Εταιρεία.
Αλλαγή Θεματοφύλακα, Διαχειριστή και Γραμματέα
Αποφασίστηκε ο διορισμός της State Street Ireland στο ρόλο του διαχειριστή και του θεματοφύλακα της
Εταιρείας.
Από 00.01 π.μ. της 1ης Ιουλίου 2017 ή κατά οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί γραπτώς
μεταξύ των μερών («Ώρα Έναρξης Ισχύος»), οι State Street Fund Services (Ireland) Limited και State
Street Custodial Services (Ireland) Limited (συνολικά η «State Street») θα αντικαταστήσουν τις Brown
Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited και Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited στον ρόλο του διαχειριστή και του θεματοφύλακα της Εταιρείας αντίστοιχα. Η
State Street Fund Services (Ireland) Limited θα αναλάβει επίσης τον ρόλο του γραμματέα αντικαθιστώντας
την Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited.
Να σημειωθεί ότι οι εντολές που θα ληφθούν στις 30 Ιουνίου 2017 μετά την ισχύουσα Καταληκτική
Προθεσμία Συναλλαγών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Προσθήκη δεν θα
διεκπεραιώνονται και θα πρέπει να αποστέλλονται στον νέο Διαχειριστή από την Ώρα Έναρξης Ισχύος. Για
περισσότερες
διαδικαστικές
λεπτομέρειες,
μπορείτε
να
ανατρέχετε
στο
https://sites.pimco.com/resources/pimco-gis-service-provider-changes.
Τόσο ο νέος διαχειριστής όσο και ο νέος θεματοφύλακας εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της
Ιρλανδίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, αντίγραφο του
οποίου μπορεί να ληφθεί από τον νέο διαχειριστή μαζί με έντυπα συναλλαγής και επικαιροποιημένα
τραπεζικά στοιχεία περίπου ή κατά την Ώρα Έναρξης Ισχύος.

Σχετικά με το νέο Θεματοφύλακα
Η State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32,
Ireland είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στην Ιρλανδία, στις 22 Μαΐου 1991 και
είναι θυγατρική της State Street Corporation στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου.
Σχετικά με τον νέο Διαχειριστή
Η State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland,
είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στην Ιρλανδία, στις 23 Μαρτίου 1992 και είναι
θυγατρική της State Street Corporation στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου.
Η State Street Corporation κατέχει κορυφαία θέση παγκοσμίως ως εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης επενδύσεων σε έμπειρους επενδυτές ανά την υφήλιο. Η State
Street Corporation έχει την έδρα της στη Βοστόνη της Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ και είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης με τον διακριτικό τίτλο «STT».
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης θεματοφυλακής και της σύμβασης διαχείρισης αντίστοιχα, η State
Street μπορεί να χρησιμοποιεί αντιπροσώπους ή να αναθέτει μέσω υπεργολαβίας ή εξωπορισμού σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα (κάθε πρόσωπο θα αναφέρεται ως «Εκπρόσωπος») την εκτέλεση των καθηκόντων
και των υποχρεώσεών της προς την Εταιρεία. Η State Street μπορεί να αναθέσει την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τους Μεριδιούχους σε έναν Εκπρόσωπο στην Ιρλανδία ή
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όπου ενδέχεται να μην υφίστανται οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως στην Ιρλανδία. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Μεριδιούχοι συναινούν
στη διαβίβαση των δεδομένων τους στις εν λόγω τρίτες χώρες.
Μεταβολή επίσημης έδρας
Από την Ώρα Έναρξης Ισχύος, η νέα επίσημη έδρα της Εταιρείας και του διευθυντή της Εταιρείας, της
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, θα βρίσκεται στη διεύθυνση 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin
2, D02 HD32, Ireland που αποτελεί, επίσης, και τη διεύθυνση του νέου θεματοφύλακα και του νέου
διαχειριστή.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, οι μεριδιούχοι μπορούν να απευθύνονται στον
χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο, στον διορισμένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας στη χώρα τους ή στον
συνήθη υπεύθυνο πληροφοριών της PIMCO.
Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας στην PIMCO.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται την ευθύνη για την ακρίβεια της παρούσας ανακοίνωσης.
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