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Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μετόχους ότι συγκαλείται  

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

των μετόχων της Εταιρείας (η Γενική Συνέλευση) στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) 

στην εταιρική έδρα της Εταιρείας με την ακόλουθη 
 

Ημερήσια Διάταξη: 

 

1. Τροποποίηση του άρθρου 10 (Καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), παρ. 7 στοιχείο 

στ) του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως 

ακολούθως: 

 

«στ) Η αξία μέσων χρηματαγοράς, τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο ή δεν 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ανοικτή στο κοινό 

βασίζεται στις κατάλληλες καμπύλες. Η βασιζόμενη στις καμπύλες αποτίμηση αναφέρεται 

στα στοιχεία του επιτοκίου και του πιστωτικού περιθωρίου. Οι ακόλουθες αρχές 

εφαρμόζονται σε αυτή τη διαδικασία: για κάθε μέσο της χρηματαγοράς υπολογίζονται 

μέσω παρεμβολής τα πλησιέστερα επιτόκια στην εναπομένουσα ληκτότητα. Το επιτόκιο 

που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε αγοραία τιμή μέσω πρόσθεσης ενός 

πιστωτικού περιθωρίου, το οποίο αποτυπώνει τον υποκείμενο εκδότη. Αυτό το πιστωτικό 

περιθώριο αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.  

Τα έσοδα από τόκους που απέκτησαν υποκεφάλαια μεταξύ της σχετικής Ημερομηνίας 

Εντολής και της αντίστοιχης Ημερομηνίας Διακανονισμού μπορεί να περιληφθούν στην 

αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού των σχετικών υποκεφαλαίων. Αυτή η αξία 

ενεργητικού ανά μετοχή σε μια δεδομένη ημερομηνία αποτίμησης μπορεί ως εκ τούτου να 

περιλαμβάνει προβλεπόμενα κέρδη από τόκους.» 

 

2. Τροποποίηση του άρθρου 10 (Καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), παρ. 8/9 του 

Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως ακολούθως: 

 

Η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόσει άλλες κατάλληλες αρχές αποτίμησης, οι οποίες έχουν 

καθοριστεί καλή τη πίστη από την ίδια και είναι γενικώς αποδεκτές και επαληθεύσιμες από 

οικονομικούς ελεγκτές για το συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας ή για ένα μεμονωμένο 

υποκεφάλαιο, εάν τα παραπάνω κριτήρια θεωρηθούν αδύνατα ή ακατάλληλα για τον 

ακριβή καθορισμό της αξίας των σχετικών υποκεφαλαίων. 

Κατά περίπτωση,συμπληρωματικές αποτιμήσεις, που θα επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών 

που πρόκειται να εκδοθούν ή να ρευστοποιηθούν μεταγενέστερα, μπορεί να 

πραγματοποιηθούν εντός μίας ημέρας, όπως περιγράφεται περαιτέρω στα έγγραφα 

πώλησης της Εταιρείας.» 

 

3. Τροποποίηση του άρθρου 17.1 (Επιτρεπόμενες επενδύσεις της Εταιρείας), στοιχείο ζ) iii) 

του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα διατυπώνεται ως ακολούθως: 

 

«iii) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και 

επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να 

ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από 

πρωτοβουλία της Εταιρείας· […].» 

 

4. Λοιπά ζητήματα. 

 



ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διατίθεται κατόπιν αίτησης στην καταστατική 

έδρα της Εταιρείας. 

 

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

 

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική ειδοποίηση 

μέσω φαξ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην UBS Fund Services 

(Luxembourg) S.A., αριθμός φαξ +352 - 44 10 10 – 6249. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και επιθυμούν να 

εκπροσωπηθούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το έντυπο εξουσιοδότησης φέρον ημερομηνία και υπογραφή στην 

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, με φαξ ακολουθούμενο 

από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015 υπόψη της γραμματείας της εταιρείας στη UBS Fund 

Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, αριθ. φαξ +352 - 44 10 10 – 6249. Έντυπα 

εξουσιοδότησης διατίθενται κατόπιν απλής αίτησης στην ίδια διεύθυνση. 

Η πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση θα οριστεί ανάλογα με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε 

κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (στο εξής: 

«ημερομηνία εγγραφής»). Αλλαγές σε εγγραφές στο μητρώο των μετόχων της Εταιρείας μετά το ανωτέρω χρονικό 

όριο δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των προσώπων που συμμετέχουν στην 

ψηφοφορία (και τον αριθμό ψήφων που δικαιούνται) στη Γενική Συνέλευση. 

 

Η απόφαση που θα ληφθεί στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση των άρθρων του Ιδρυτικού Εγγράφου της 

Εταιρείας μπορεί να υιοθετηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση μόνον εάν i) εκπροσωπείται το ήμισυ του μετοχικού 

κεφαλαίου, και ii) τα δύο τρίτα των εκφρασθεισών ψήφων της Γενικής Συνέλευσης τάσσονται υπέρ της απόφασης. 

Εάν η πρώτη από τις προϋποθέσεις δεν πληρούται, θα συγκληθεί δεύτερη συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας, με πρόσκληση που θα δημοσιευθεί δύο φορές, σε διάστημα δεκαπέντε 

τουλάχιστον ημερών και δεκαπέντε ημέρες πριν από τη συνέλευση στην Επίσημη Εφημερίδα (Mémorial) και σε δύο 

εφημερίδες του Λουξεμβούργου. Η δεύτερη συνέλευση i) θα συνεδριάσει έγκυρα ανεξάρτητα από το ποσοστό του 

κεφαλαίου ή τις αντιπροσωπευόμενες δεσμεύσεις και ii) θα εκδώσει απόφαση με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο 

τρίτων των εκφρασθεισών ψήφων κατά τη σχετική συνέλευση. 

 

 

Λουξεμβούργο, 27 Αυγούστου 2015 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UBS (Lux) Key Selection SICAV 

 

 
 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ  

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ UBS FUNDS στην ΕΛΛΑΔΑ,  

ALPHA TRUST  

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

 


