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Ανακοίνωση προς τους µεριδιούχους του UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) και 
τους µετόχους του UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (αµφότεροι θα 

καλούνται «Μέτοχοι») 

 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης του UBS (Lux) Equity Fund, ενός «Fonds Commun de Placement (FCP)» και 
του UBS (Lux) Equity SICAV, µιας «Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)», επιθυµεί να 
σας ενηµερώσει σχετικά µε την απόφαση συγχώνευσης του υποκεφαλαίου UBS (Lux) Equity Fund – 
Asia Opportunity (USD) (το «απορροφούµενο υποκεφάλαιο») µε το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Equity 
SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (το «απορροφόν υποκεφάλαιο») (αµφότερα τα 
υποκεφάλαια θα καλούνται εφεξής συλλογικά τα «υποκεφάλαια») την 16η Σεπτεµβρίου 2015 (η 
«ηµεροµηνία έναρξης ισχύος») (η «συγχώνευση»). 
∆εδοµένου ότι το καθαρό ενεργητικό του απορροφούµενου υποκεφαλαίου έχει πέσει σε επίπεδο που 
δεν επιτρέπει τη διαχείριση του απορροφούµενου υποκεφαλαίου κατ' οικονοµικώς εύλογο τρόπο 
καθώς και ότι τα υποκεφάλαια τελούν υπό διαχείριση από τον ίδιο διαχειριστή χαρτοφυλακίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του απορροφόντος 
υποκεφαλαίου θεωρούν ότι το συµφέρον των µετόχων επιβάλλει τη συγχώνευση του 
απορροφούµενου υποκεφαλαίου στο απορροφόν υποκεφάλαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 12 των 
Κανονισµών ∆ιαχείρισης του απορροφούµενου υποκεφαλαίου και το άρθρο 25.2 του ιδρυτικού 
εγγράφου του UBS (Lux) Equity SICAV αντιστοίχως. 
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, τα µερίδια του απορροφούµενου υποκεφαλαίου τα οποία 
συγχωνεύονται στο απορροφόν υποκεφάλαιο θα έχουν από κάθε άποψη τα ίδια δικαιώµατα µε τις 
µετοχές που εκδίδονται από το απορροφόν υποκεφάλαιο. 
Η συγχώνευση θα βασιστεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο κατά την 15η Σεπτεµβρίου 
2015 («ηµεροµηνία αναφοράς»). Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, το ενεργητικό και το παθητικό του 
απορροφούµενου υποκεφαλαίου θα µεταβιβαστούν στο απορροφόν υποκεφάλαιο. Ο αριθµός νέων 
µετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα υπολογιστεί κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος βάσει της σχέσης ανταλλαγής που θα αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά 
µερίδιο του απορροφούµενου υποκεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, σε σύγκριση είτε i) προς 
την αρχική τιµή έκδοσης της αντίστοιχης απορροφώσας κατηγορίας µετοχών του απορροφόντος 
υποκεφαλαίου – εφόσον η εν λόγω κατηγορία µετοχών δεν έχει εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία 
αναφοράς – είτε ii) προς την καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή της απορροφώσας κατηγορίας 
µετοχών του απορροφόντος υποκεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Η συγχώνευση θα έχει 
ως αποτέλεσµα τις ακόλουθες αλλαγές για τους µετόχους: 
 

 UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller 
Companies (USD) 

Απορροφούµενες 
κατηγορίες 
µεριδίων/µετοχών 

P-acc (ISIN: LU0067411347) 

Q-acc (ISIN: LU0403307555) 

P-acc (ISIN: LU0746413003) 

Q-acc (ISIN: LU1240781994) 

Ανώτατο τέλος 
ανά έτος 

P-acc: 2.34% 

Q-acc: 1.40% 

P-acc: 1.92% 

Q-acc: 1.08% 

Νόµισµα 
αναφοράς του 
υποκεφαλαίου 

USD USD 

Τρέχουσες 
επιβαρύνσεις 
σύµφωνα µε τις 
βασικές 
πληροφορίες για 
τους επενδυτές 
(«ΒΠΕ») 

P-acc: 2.40% 

Q-acc: 1.55% 

P-acc: 1.97% 

Q-acc: 1.13% 

Προφίλ κινδύνου 
και ανταµοιβής 
(«SRRI») όπως 
αναφέρονται στις 
ΒΠΕ 

6 6 
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Πολιτική 
επενδύσεων 

Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλα µερίδια 
κεφαλαίου εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή 
αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως σε ασιατικές 
αγορές (εκτός της Ιαπωνίας).  

Οι επενδυτές πρέπει να σηµειώσουν ότι η επενδυτική 
έκθεση του υποκεφαλαίου µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνει κινεζικές µετοχές κατηγορίας Α, οι 
οποίες τίθενται υπό διαπραγµάτευση µέσω του Hong 
Kong-Shanghai Stock Connect. Οι κινεζικές µετοχές 
κατηγορίας Α είναι µετοχές κατηγορίας Α που 
εκφράζονται σε ρενµίµπι και είναι µετοχές εταιρειών 
οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην ηπειρωτική Κίνα 
και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στα 
κινεζικά χρηµατιστήρια, όπως το Shanghai Stock 
Exchange και το Shenzhen Stock Exchange. 

Οι επενδύσεις στις ασιατικές χώρες ενδέχεται να 
παρουσιάζουν πιο ασταθή απόδοση και να είναι πιο 
ρευστές σε σύγκριση µε τις επενδύσεις στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Λόγω της πολιτικής και 
οικονοµικής κατάστασης σε διάφορες ασιατικές 
χώρες, οι επενδύσεις σε ορισµένες από αυτές τις 
αγορές ενδέχεται να επηρεαστούν από νοµικές 
αβεβαιότητες, νοµισµατικούς περιορισµούς και 
άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες. Επιπλέον, το 
επίσηµο κανονιστικό σύστηµα στις χώρες στις οποίες 
επενδύει το υποκεφάλαιο µπορεί να είναι λιγότερο 
αποτελεσµατικό και οι µέθοδοι λογιστικής, ελέγχου 
και κατάρτισης αναφορών που εφαρµόζονται 
ενδέχεται να µην ανταποκρίνονται στα πρότυπα που 
ισχύουν στις πιο ανεπτυγµένες χώρες. 

Το εν λόγω υποκεφάλαιο πραγµατοποιεί επίσης 
επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές. Οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται µε τις εν λόγω επενδύσεις 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Γενικές πληροφορίες 
κινδύνων». Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να 
διαβάσουν, να γνωρίζουν και να λάβουν υπόψη τους 
ως άνω αναφερθέντες κινδύνους που σχετίζονται µε 
επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης µέσω του Hong Kong-Shanghai 
Stock Connect. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται 
µετά από το κεφάλαιο «Γενικές πληροφορίες 
κινδύνων». Για τους λόγους αυτούς, το υποκεφάλαιο 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδυτές µε επίγνωση 
των κινδύνων. 

Το εν λόγω υποκεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του 
κυρίως σε µετοχές και άλλα µερίδια κεφαλαίου 
εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης που έχουν την 
έδρα τους ή αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως σε 
ασιατικές αγορές (εκτός της Ιαπωνίας). Οι εν λόγω 
εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης που κατέχονται 
από το υποκεφάλαιο µπορούν, κατ' ανώτατο όριο, να 
έχουν την ίδια κεφαλαιοποίηση αγοράς µε την 
εταιρεία µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αγοράς 
στο σηµείο αναφοράς µικρής και µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης του εν λόγω υποκεφαλαίου. 
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται 
στο σηµείο αναφοράς του υποκεφαλαίου. Επειδή το 
υποκεφάλαιο επενδύει σε πολλά ξένα νοµίσµατα 
λόγω του παγκόσµιου προσανατολισµού του, το 
χαρτοφυλάκιο ή µέρη αυτού ενδέχεται να 
καλύπτονται έναντι των συναλλαγµατικών κινδύνων 
σε σχέση µε το νόµισµα αναφοράς του 
υποκεφαλαίου, µε σκοπό τη µείωση των σχετικών 
κινδύνων ξένου συναλλάγµατος. 

Οι επενδύσεις στις ασιατικές χώρες ενδέχεται να 
παρουσιάζουν πιο ασταθή απόδοση και να είναι πιο 
ρευστές σε σύγκριση µε τις επενδύσεις στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Λόγω της πολιτικής και 
οικονοµικής κατάστασης σε διάφορες ασιατικές 
χώρες, οι επενδύσεις σε ορισµένες από αυτές τις 
αγορές ενδέχεται να επηρεαστούν από νοµικές 
αβεβαιότητες, νοµισµατικούς περιορισµούς και 
άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες. Επιπλέον, το 
επίσηµο κανονιστικό σύστηµα στις χώρες στις οποίες 
επενδύει το υποκεφάλαιο µπορεί να είναι λιγότερο 
αποτελεσµατικό και οι µέθοδοι λογιστικής, ελέγχου 
και κατάρτισης αναφορών που εφαρµόζονται 
ενδέχεται να µην ανταποκρίνονται στα πρότυπα που 
ισχύουν στις πιο ανεπτυγµένες χώρες. 

Το εν λόγω υποκεφάλαιο πραγµατοποιεί επίσης 
επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές. Οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται µε τις εν λόγω επενδύσεις 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Πληροφορίες 
κινδύνων». Για τους λόγους αυτούς, το υποκεφάλαιο 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδυτές µε επίγνωση 
των κινδύνων. 

Χρόνος 
αποκοπής 

13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης (χρόνος αποκοπής) 
µιας εργάσιµης ηµέρας  

15:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης (χρόνος αποκοπής) 
µιας εργάσιµης ηµέρας  

Οικονοµικό έτος 1 ∆εκεµβρίου – 30 Νοεµβρίου 1 Ιουνίου – 31 Μαΐου 

 
Καθώς σηµαντικό τµήµα του ενεργητικού τους ενδέχεται να πωληθεί και να επενδυθεί σε ρευστά 
περιουσιακά στοιχεία πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του 
απορροφούµενου υποκεφαλαίου ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά από τη συγχώνευση. Τυχόν 
προσαρµογές στο χαρτοφυλάκιο θα πραγµατοποιηθούν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 
Όπως κάθε συγχώνευση, έτσι και η παρούσα συγχώνευση µπορεί να ενέχει κίνδυνο µείωσης της 
απόδοσης λόγω της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του απορροφούµενου υποκεφαλαίου. 
Επιπλέον, τα λοιπά χαρακτηριστικά των υποκεφαλαίων, όπως η συχνότητα συναλλαγών και τα 
νοµίσµατα αναφοράς παραµένουν αµετάβλητα. Η κατηγορία κινδύνου του απορροφόντος 
υποκεφαλαίου ισούται µε το προφίλ κινδύνου και ανταµοιβής (SRRI) του απορροφούµενου 
υποκεφαλαίου. Η µέγιστη εφάπαξ προµήθεια του απορροφόντος υποκεφαλαίου είναι κατώτερη από 
τη µέγιστη εφάπαξ προµήθεια του απορροφούµενου κεφαλαίου. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του 
απορροφόντος υποκεφαλαίου είναι κατώτερες από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις του απορροφούµενου 
κεφαλαίου. Οι νοµικές, συµβουλευτικές και διοικητικές δαπάνες και έξοδα (εξαιρουµένου του πιθανού 
κόστους συναλλαγής για το απορροφούµενο υποκεφάλαιο) σε σχέση µε την εν λόγω συγχώνευση θα 
βαρύνουν την UBS AG και δεν θα επιβαρύνουν το απορροφούµενο ή το απορροφόν υποκεφάλαιο.  
Οι µέτοχοι του απορροφούµενου και του απορροφόντος υποκεφαλαίου που δεν συµφωνούν 
µε τη συγχώνευση δύνανται να ρευστοποιήσουν τα µερίδια/τις µετοχές τους χωρίς 
επιβάρυνση έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2015, µε χρόνο αποκοπής τις 13:00 ή τις 15:00 ώρα 
κεντρικής Ευρώπης αντίστοιχα. Ακολούθως, το απορροφούµενο υποκεφάλαιο θα είναι κλειστό 
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σε ρευστοποιήσεις. Από σήµερα, το απορροφούµενο υποκεφάλαιο θα επιτρέπεται να 
παρεκκλίνει από την επενδυτική πολιτική του στο µέτρο που θα απαιτείται, για να 
ευθυγραµµίσει το χαρτοφυλάκιό του µε την επενδυτική πολιτική του απορροφόντος 
υποκεφαλαίου. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Σεπτεµβρίου 2015 και θα είναι 
δεσµευτική για όλους τους µετόχους που δεν θα έχουν αιτηθεί τη ρευστοποίηση των 
µεριδίων/µετοχών τους. 
Μερίδια του απορροφούµενου υποκεφαλαίου έχουν εκδοθεί έως τις 5 Αυγούστου 2015, µε χρόνο 
αποκοπής τις 13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
συγχώνευσης, οι µεριδιούχοι του απορροφούµενου υποκεφαλαίου θα καταχωρούνται στο µητρώο 
µετόχων του απορροφόντος υποκεφαλαίου. Με την καταχώριση στο µητρώο µετόχων θα έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα µετόχων µε τους υπάρχοντες µετόχους του απορροφόντος υποκεφαλαίου, όπως το 
δικαίωµα αίτησης της εξαγοράς, ρευστοποίησης ή µετατροπής µετοχών του απορροφόντος 
υποκεφαλαίου. 
Η PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, είναι 
υπεύθυνη για την προετοιµασία έκθεσης η οποία επικυρώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ) 1

η
 ρήτρα του νόµου του Λουξεµβούργου της 17ης 

∆εκεµβρίου 2010 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (εφεξής ο «Νόµος του 2010») για τους 
σκοπούς της συγχώνευσης. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης θα διατίθεται κατόπιν αιτήµατος, και 
χωρίς επιβάρυνση στους µετόχους, αρκετό χρονικό διάστηµα πριν από τη συγχώνευση. Η 
PricewaterhouseCoopers θα αναλάβει, επίσης, την επικύρωση της πραγµατικής σχέσης ανταλλαγής 
που καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού της σχέσης ανταλλαγής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, στοιχείο γ) 2

η
 ρήτρα του Νόµου του 2010. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης 

θα διατίθεται κατόπιν αίτησης και χωρίς επιβάρυνση στους µετόχους. Περαιτέρω, συνιστάται στους 
µεριδιούχους του απορροφούµενου υποκεφαλαίου να µελετήσουν τις ΒΠΕ σχετικά µε το απορροφόν 
υποκεφάλαιο, οι οποίες διατίθενται διαδικτυακά στη διεύθυνση www.ubs.com/funds. Οι µέτοχοι που 
επιθυµούν να αποκτήσουν περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Εταιρεία 
∆ιαχείρισης. Σηµειώσατε επίσης ότι οι επενδυτές µπορεί να υπόκεινται σε φορολόγηση επί των 
διαθέσιµών τους σε επενδυτικά κεφάλαια. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον φοροτεχνικό σας για 
οποιαδήποτε απορία τυχόν έχετε σχετικά µε τη συγχώνευση.  
 
 

Λουξεµβούργο, 6 Αυγούστου 2015 | Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
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ΤΩΝ UBS FUNDS στην ΕΛΛΑ∆Α,  
 

ALPHA TRUST  
 

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6289333 (∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9:00 – 16:00) 
 


