
UBS (Lux) Equity SICAV 
Καταστατική έδρα: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεµβούργο I R.C.S. Luxembourg B 56386 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Ανακοίνωση προς τους µετόχους του UBS (Lux) Equity SICAV 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του UBS (Lux) Equity SICAV (εφεξής η «Εταιρεία») επιθυµεί να σας 
γνωστοποιήσει τις ακόλουθες µεταβολές στο ενηµερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης 
Σεπτεµβρίου 2015: 
 

1) Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου για τα παρακάτω υποκεφάλαια µεταβάλλεται µε τη θέση σε ισχύ του 
ενηµερωτικού δελτίου πώλησης του κεφαλαίου, έκδοσης Σεπτεµβρίου 2015: 
 
Ονοµασία του 
υποκεφαλαίου 

Επί του παρόντος 
διαχειριστής χαρτοφυλακίου 

Νέος διαχειριστής 
χαρτοφυλακίου 

UBS (Lux) Equity SICAV 
– US Income (USD) 

UBS Global Asset Management 
(Americas) Inc., Chicago 

UBS AG, UBS Global Asset 
Management, Basel and Zurich 

 

2) Τα υποκεφάλαια «UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) 
Equity SICAV – Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend 
(USD)» και «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)» θα έχουν 
από την έναρξη ισχύος το δικαίωµα να επενδύουν, µέσω της σύνδεσης των χρηµατιστηρίων Χονγκ 
Κονγκ και Σαγκάης [σύνδεση χρηµατιστηρίων («Stock Connect»)] σε συγκεκριµένες αποδεκτές 
κινεζικές µετοχές τύπου Α και να έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτές. Η σύνδεση χρηµατιστηρίων 
Stock Connect αποτελεί σύστηµα διαπραγµάτευσης και εκκαθάρισης χρεογράφων, το οποίο έχουν 
αναπτύξει η Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, το Shanghai Stock Exchange («SSE») 
και η China Securities Depository and Clearing Corporation Limited µε στόχο τη δικτύωση των 
αγορών µετοχών της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Η σύνδεση 
χρηµατιστηρίων Stock Connect περιλαµβάνει σύστηµα Northbound Trading Link (για επενδύσεις 
σε κινεζικές µετοχές τύπου A), το οποίο δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν, 
µέσω των χρηµατιστών τους στο Χονγκ Κονγκ και µέσω µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
χρεογράφων, η οποία έχει ιδρυθεί από τη Stock Exchange of Hong Kong Limited, εντολές για 
αποδεκτές µετοχές που έχουν εισαχθεί στο SSE, µέσω της διαδικασίας Order Routing προς το 
SSE. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση χρηµατιστηρίων Stock Connect 
παρέχονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm  
Σκοπός της προτεινόµενης µεταβολής είναι να διευρυνθεί η δυναµικότητα των υποκεφαλαίων µέσω 
πρόσθετης άµεσης πρόσβασης σε κινεζικές µετοχές τύπου Α που έχουν εισαχθεί στο SSE. 
 

3) Σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες πληροφορίες, οι επενδυτικές πολιτικές των υποκεφαλαίων 
«UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – 
Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)» και «UBS 
(Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)» συµπληρώνονται αντιστοίχως 
µε το ακόλουθο τµήµα: «Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η δέσµευση επένδυσης του 
υποκεφαλαίου µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κινεζικές µετοχές τύπου Α, οι οποίες αποτελούν 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µέσω της σύνδεσης των χρηµατιστηρίων Stock Connect Χονγκ Κονγκ 
και Σαγκάης. Οι κινεζικές µετοχές τύπου A αποτελούν µετοχές τύπου A που εκφράζονται σε 
ρενµινπί 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.» 
 

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητά στις ανωτέρω µεταβολές, αυτές τίθενται σε ισχύ στις 25 Σεπτεµβρίου 
2015. Οι µέτοχοι, οι οποίοι δεν συµφωνούν µε τις µεταβολές που περιγράφονται στα σηµεία 1), 2) και 
3) ανωτέρω, 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 Σεπτεµβρίου 2015. 
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ UBS FUNDS στην ΕΛΛΑ∆Α,  

ALPHA TRUST  
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