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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες µεταβολές στο 
ενηµερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Ιουνίου 2015: 
1) Το χρονικό σηµείο λήξης µετατίθεται από τις 16:00 ή τις 14:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) στις 13:00 (ώρα 

κεντρικής Ευρώπης). Από την 1η Ιουλίου 2015 οι εντολές προσφοράς και εξαγοράς («εντολές») οι οποίες 
υποβάλλονται στη διοικητική υπηρεσία το αργότερο έως τις 13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) µιας 
εργάσιµης ηµέρας («ηµεροµηνία εντολής») (χρονικό σηµείο λήξης), θα διεκπεραιώνονται την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα (ηµεροµηνία αποτίµησης) βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού που ισχύει κατά την εν 
λόγω ηµέρα. 

2) Το µέγιστο κόστος µετατροπής αυξάνεται στο επίπεδο του µέγιστου κόστους έκδοσης του εκάστοτε 
υποκεφαλαίου ή της εκάστοτε κατηγορίας µετοχών. Σε περίπτωση µετατροπής δεν προκύπτουν 
πρόσθετα τέλη εξαγοράς. Η εν λόγω µεταβολή τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2015. 

3) Στο τµήµα «Καθαρή αξία ενεργητικού, τιµή έκδοσης, εξαγοράς και µετατροπής» διευκρινίζεται ότι για την 
αποτίµηση µέσων της χρηµαταγοράς σε αµοιβαία κεφάλαια που δεν είναι της χρηµαταγοράς 
εφαρµόζονται οι ίδιες µέθοδοι αποτίµησης που εφαρµόζονται και για την αποτίµηση µέσων της 
χρηµαταγοράς σε αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς [τρέχουσα τιµή της αγοράς («mark-to-market»)]. 
Για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των µετόχων, η εναρµόνιση των µεθόδων αποτίµησης εφαρµόστηκε 
ήδη πρακτικά από την 1η ∆εκεµβρίου 2014. 

Οι µέτοχοι, οι οποίοι δεν συµφωνούν µε τη µεταβολή που περιγράφεται στο σηµείο 2) µπορούν να κάνουν 
χρήση του δικαιώµατός τους περί εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση έως την εκάστοτε ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος. Οι µεταβολές περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Ιουνίου 
2015. 
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