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Ανακοίνωση στους μεριδιούχους του UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) 

και του UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) (εφεξής αναφερόμενοι ως «μεριδιούχοι») 
 

 
Η Εταιρεία Διαχείρισης του UBS (Lux) Equity Fund (το «αμοιβαίο κεφάλαιο») επιθυμεί να σας 
ενημερώσει σχετικά με την απόφαση συγχώνευσης του υποκεφαλαίου UBS (Lux) Equity Fund – Small 
& Mid Caps Japan (JPY) (το «απορροφώμενο υποκεφάλαιο») με το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Equity 
Fund – Japan (JPY) (το «απορροφών υποκεφάλαιο») (αμφότερα τα υποκεφάλαια θα καλούνται 
εφεξής συλλογικά τα «υποκεφάλαια») με ισχύ από την 22α Σεπτεμβρίου 2015 (η «ημερομηνία 
έναρξης ισχύος») (η «συγχώνευση»). 
Δεδομένου ότι τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του απορροφώμενου υποκεφαλαίου έχουν μειωθεί σε 
τέτοιο επίπεδο που δεν επιτρέπει πλέον στο απορροφώμενο υποκεφάλαιο να υπόκειται σε διαχείριση 
με οικονομικά εύλογο τρόπο καθώς και το γεγονός ότι η διαχείριση των υποκεφαλαίων γίνεται από τον 
ίδιο διαχειριστή χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί αναγκαίο, προς το βέλτιστο συμφέρον 
των μεριδιούχων να προβεί στη συγχώνευση του απορροφώμενου υποκεφαλαίου από το απορροφών 
υποκεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 12.2 των κανονισμών διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα μερίδια του απορροφώμενου υποκεφαλαίου που 
απορροφώνται από το απορροφών υποκεφάλαιο θα έχουν, πλήρως τα ίδια δικαιώματα με τα μερίδια 
του απορροφώντος κεφαλαίου. 
Η συγχώνευση θα βασιστεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κατά την 22α Σεπτεμβρίου 
2015, με χρονικό σημείο λήξης τις 13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης (η «ημερομηνία αναφοράς»). Στο 
πλαίσιο της συγχώνευσης, το ενεργητικό και το παθητικό του απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα 
μεταβιβαστούν στο απορροφών υποκεφάλαιο. Ο αριθμός των νέων μεριδίων 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 απορροφώμενου 
υποκεφαλαίου κατά την ημερομηνία αναφοράς σε σύγκριση προς είτε i) την αρχική τιμή έκδοσης της 
αντίστοιχης απορροφώσας κατηγορίας μεριδίων του απορροφώντος υποκεφαλαίου – εφόσον η εν 
λόγω κατηγορία μεριδίων δεν θα έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αναφοράς – είτε ii) την καθαρή 
αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της απορροφώσας κατηγορίας μεριδίων του απορροφώντος 
υποκεφαλαίου κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες 
αλλαγές για τους μεριδιούχους: 
 

 UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps 
Japan (JPY) UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) 

Απορροφώμενες κατηγορίες 
μεριδίων P-acc (ISIN: LU0049845281) P-acc (ISIN: LU0098994485) 

Ανώτατο τέλος ανά έτος P-acc: 1,8% P-acc: 1,5% 

Νόμισμα αναφοράς του 
υποκεφαλαίου JPY JPY 

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

P-acc: 1,85% P-acc: 1,55% 

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

6 6 

Πολιτική επενδύσεων 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μικρές και 
μεσαίες εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή 
αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στην 
Ιαπωνία. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες 
τις εταιρείες που αποτελούν το χαμηλότερο 
τέταρτο του συνόλου της χρηματιστηριακής 
κεφαλαιοποίησης της Ιαπωνίας. 

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε 
μετοχές και άλλα μερίδια κεφαλαίου 
εταιρειών που έχουν την έδρα τους στη 
χώρα ή τη γεωγραφική περιοχή που 
αναφέρεται στο σχετικό όνομα του 
υποκεφαλαίου ή δραστηριοποιούνται 
κυρίως στη χώρα ή τη γεωγραφική περιοχή 
που αναφέρεται στο όνομα του 
υποκεφαλαίου. 

Χρονικό σημείο λήξης 13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης εργάσιμης 
ημέρας 

13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης εργάσιμης 
ημέρας 
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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 
απορροφώμενου 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 απορροφώμενου υποκεφαλαίου.  
Επιπλέον, τα λοιπά χαρακτηριστικά των υποκεφαλαίων, όπως η συχνότητα συναλλαγών και τα 
νομίσματα αναφοράς παραμένουν αμετάβλητα. Η κατηγορία κινδύνου του απορροφώντος 
υποκεφαλαίου είναι ίση με τα προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής (SRRI) του απορροφώμενου 
υποκεφαλαίου. Η μέγιστη εφάπαξ προμήθεια του απορροφώντος υποκεφαλαίου είναι κατώτερη από 
τη μέγιστη εφάπαξ προμήθεια του απορροφώμενου κεφαλαίου. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του 
απορροφώντος υποκεφαλαίου είναι κατώτερες από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις του απορροφώμενου 
κεφαλαίου. Οι νομικές, συμβουλευτικές και διοικητικές δαπάνες και έξοδα (εξαιρουμένου του πιθανού 
κόστους συναλλαγής για το απορροφώμενο υποκεφάλαιο) σε σχέση με την εν λόγω συγχώνευση θα 
βαρύνουν την UBS AG και δεν θα επιβαρύνουν είτε το απορροφώμενο είτε το απορροφών 
υποκεφάλαιο. 
Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και απορροφώντος υποκεφαλαίου οι οποίοι δεν 
συμφωνούν με τη συγχώνευση μπορούν να ρευστοποιήσουν τα μερίδιά τους χωρίς 
επιβάρυνση έως την 14η Σεπτεμβρίου 2015, με χρονικό σημείο λήξης 13:00 ώρα κεντρικής 
Ευρώπης. Ακολούθως, το απορροφώμενο υποκεφάλαιο θα είναι κλειστό σε ρευστοποιήσεις. 
Από σήμερα, το απορροφώμενο 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 απορροφώντος υποκεφαλαίου. Η συγχώνευση θα ισχύσει 
από την 22α Σεπτεμβρίου 2015 και θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους οι οποίοι 
δεν έχουν αιτηθεί την εξαγορά των μεριδίων τους. 
Μερίδια του απορροφώμενου υποκεφαλαίου έχουν εκδοθεί έως την 13η Αυγούστου 2015, με χρονικό 
σημείο λήξης τις 13:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης, οι 
μεριδιούχοι του απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα καταχωρισθούν στο μητρώο των μεριδιούχων του 
απορροφώντος υποκεφαλαίου και θα μπορούν επίσης να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι 
του απορροφώντος υποκεφαλαίου, όπως το δικαίωμα αιτήματος επαναγοράς, εξαγοράς, ή 
μετατροπής των μεριδίων του απορροφώντος υποκεφαλαίου. 
Η PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο, θα 
είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία έκθεσης η οποία επικυρώνει τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) 1η ρήτρα του νόμου του 
Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (εφεξής ο 
«νόμος του 2010») για τους σκοπούς της συγχώνευσης. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης θα 
διατίθεται κατόπιν αίτησης και χωρίς επιβάρυνση στους μεριδιούχους των υποκεφαλαίων 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) 2η ρήτρα του 
Νόμου του 2010. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης θα διατίθεται κατόπιν αίτησης και χωρίς επιβάρυνση 
στους μεριδιούχους. Περαιτέρω, συνιστάται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου υποκεφαλαίου 
να μελετήσουν τις ΒΠΕ σχετικά με το απορροφών υποκεφάλαιο, οι οποίες διατίθενται διαδικτυακά στη 
διεύθυνση www.ubs.com/funds. Οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω 
πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Διαχείρισης. 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.  
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ΤΩΝ UBS FUNDS στην ΕΛΛΑΔΑ,  
 

ALPHA TRUST  
 

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


