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Ανακοίνωση προς τους µεριδιούχους του  

UBS (Lux) Bond Fund – EUR και UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης επιθυµεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες 
µεταβολές στο ενηµερωτικό δελτίο πώλησης του UBS (Lux) Bond Fund (το «κεφάλαιο»), έκδοσης 
Ιανουαρίου 2016: 
 
1) Η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου «UBS (Lux) Bond Fund – EUR» συµπληρώνεται µε τα 

ακόλουθα τµήµατα: 
«[…] Επίσης, το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Bond Fund – EUR δύναται να χρησιµοποιεί έως και το ένα τρίτο των στοιχείων 
του ενεργητικού του για επενδύσεις σε ενυπόθηκα οµόλογα, µεταξύ άλλων σε τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση 
("asset-backed securities" - "ABS"). Οι επενδύσεις σε προϊόντα, όπως τα ABS, MBS, CDO και άλλα παρόµοια, 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας και αδιαφάνειας. Τα εν λόγω προϊόντα διασφαλίζονται µέσω ενός συνόλου 
απαιτήσεων (για τα ABS οι εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να απορρέουν για παράδειγµα από δάνεια αυτοκινήτου ή φοιτητικά 
δάνεια ή από απαιτήσεις που προκύπτουν από συµβόλαιο πιστωτικής κάρτας, ενώ για τα MBS πρόκειται για ενυπόθηκα 
δάνεια) και εκδίδονται από έναν φορέα, ο οποίος έχει συσταθεί αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση των εν λόγω 
εκδόσεων και είναι πλήρως διαχωρισµένος τόσο νοµικά όσο και λογιστικά και οικονοµικά από τη νοµική ενότητα του δανειστή 
των ευρισκόµενων στο σύνολο απαιτήσεων. Οι ροές πληρωµών από τις υποκείµενες απαιτήσεις (που αποτελούνται από 
τόκους, αποπληρωµή της απαίτησης, καθώς και τυχόν πρόωρες ειδικές πληρωµές) µεταβιβάζονται στους επενδυτές των 
προϊόντων ABS, MBS κ.λπ. Τα εν λόγω προϊόντα αποτελούνται από διαφορετικά τµήµατα τιτλοποίησης, τα οποία βρίσκονται 
σε σχέση εξάρτησης µεταξύ τους, που ρυθµίζει την ακολουθία της εισροής της αποπληρωµής, καθώς και τις τυχόν πρόωρα 
καταβαλλόµενες ειδικές πληρωµές και την καταβολή των τόκων στο πλαίσιο των τµηµάτων. Σε περίπτωση χαµηλών ή 
αυξανόµενων τόκων, όταν οι ειδικές πληρωµές επί των υποκείµενων απαιτήσεων τείνουν να αυξάνονται ή να µειώνονται 
λόγω των αυξηµένων ή των µειωµένων δυνατοτήτων αναχρηµατοδότησης του οφειλέτη των απαιτήσεων, οι επενδυτές 
εκτίθενται σε αυξηµένο ή µειωµένο κίνδυνο εξαγοράς και εκ νέου επένδυσης.[…] 
Επιπροσθέτως, το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Bond Fund – EUR δύναται να χρησιµοποιεί έως και το ένα τρίτο των στοιχείων 
του ενεργητικού του για επενδύσεις σε οµόλογα αναδυόµενων αγορών.  
Με τον όρο αναδυόµενες χώρες (αναδυόµενες αγορές - "Emerging Markets") νοούνται οι χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε 
µεταβατική φάση προς τη δηµιουργία ενός σύγχρονου βιοµηχανικού κράτους. Συνήθως χαρακτηρίζονται από χαµηλά ή 
µεσαία µέσα εισοδήµατα, καθώς και από υψηλά ποσοστά ανάπτυξης στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Οι αναδυόµενες αγορές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο 
απαλλοτριώσεων, κρατικοποιήσεων και κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ανασφάλειας. Οι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε τις επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές περιγράφονται στην ενότητα "Προφίλ κινδύνου". Για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν, το υποκεφάλαιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, οι οποίοι είναι γνώστες των 
κινδύνων.  
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Bond Fund – EUR δύναται να χρησιµοποιεί έως και το ένα τρίτο των στοιχείων του 
ενεργητικού του για επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους και απαιτήσεις µειωµένης φερεγγυότητας. Οι επενδύσεις µειωµένης 
φερεγγυότητας δύνανται σε σύγκριση µε τις επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών πρώτης κατηγορίας να εµφανίζουν απόδοση άνω 
του µέσου όρου, αλλά και υψηλότερο κίνδυνο φερεγγυότητας. […] 
Στο υποκεφάλαιο UBS (Lux) Bond Fund – EUR η χρησιµοποίηση παραγώγων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη 
των επενδυτικών στόχων. Προβλέπεται ότι τα παράγωγα θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την αύξηση όσο και για τη µείωση 
της παρουσίας του χαρτοφυλακίου στην αγορά. Για την εφαρµογή της επενδυτικής στρατηγικής εκτιµάται ότι ο διαχειριστής 
χαρτοφυλακίου αποκτά παράγωγα, προκειµένου να επενδύει κατ' αυτόν τον τρόπο σε νόµιµα επιτρεπόµενες επενδύσεις, 
που λαµβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική, χωρίς να αποκτούν άµεσα βασικές αξίες.» 

 
2) Η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου «UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)» 

συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα τµήµατα: 
«[…] Σε αυτό περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα agency mortgage-backed securities (MBS), residential mortgage-backed 
securities (RMBS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), asset-backed securities (ABS) και CDO. Τα agency 
MBS εκδίδονται από κρατικά ή ηµικρατικά ιδρύµατα όπως τα Government National Mortgage Association (επίσης γνωστό 
και ως GNMA ή Ginnie Mae), Federal National Mortgage Association (επίσης γνωστό και ως FNMA ή Fannie Mae) ή 
Federal Home Loan Mortgage Corp. (επίσης γνωστό και ως Freddie Mac). Τα οµόλογα GNMA διασφαλίζονται µέσω µιας µη 
περιορισµένης πιστοληπτικής ικανότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και συνεπώς εκτίθενται σε χαµηλούς πιστωτικούς 
κινδύνους. Τα χρεόγραφα FNMA και Freddie Mac αντιθέτως δεν διέπονται από µια παρόµοια διασφάλιση, ωστόσο ο 
πιστωτικός κίνδυνος χαρακτηρίζεται και σε αυτή την περίπτωση χαµηλός. Οι επενδύσεις σε MBS, RMBS, CMBS, ABS και 
CDO δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% του καθαρού ενεργητικού του υποκεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε προϊόντα, 
όπως τα MBS, ABS, CDO και άλλα παρόµοια, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας και αδιαφάνειας. Τα εν λόγω 
προϊόντα διασφαλίζονται µέσω ενός συνόλου απαιτήσεων (για τα ABS οι εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να απορρέουν για 
παράδειγµα από δάνεια αυτοκινήτου ή φοιτητικά δάνεια ή από απαιτήσεις που προκύπτουν από συµβόλαιο πιστωτικής 
κάρτας, ενώ για τα MBS πρόκειται για ενυπόθηκα δάνεια) και εκδίδονται από έναν φορέα, ο οποίος έχει συσταθεί 
αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση των εν λόγω εκδόσεων και είναι πλήρως διαχωρισµένος τόσο νοµικά όσο και 
λογιστικά και οικονοµικά από τη νοµική ενότητα του δανειστή των ευρισκόµενων στο σύνολο απαιτήσεων. Οι ροές 
πληρωµών από τις υποκείµενες απαιτήσεις (που αποτελούνται από τόκους, αποπληρωµή της απαίτησης, καθώς και τυχόν 
πρόωρες ειδικές πληρωµές) µεταβιβάζονται στους επενδυτές των προϊόντων ABS, MBS κ.λπ. Τα εν λόγω προϊόντα 
αποτελούνται από διαφορετικά τµήµατα τιτλοποίησης, τα οποία βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης µεταξύ τους, που ρυθµίζει 
την ακολουθία της εισροής της αποπληρωµής, καθώς και τις τυχόν πρόωρα καταβαλλόµενες ειδικές πληρωµές και την 
καταβολή των τόκων στο πλαίσιο των τµηµάτων. Σε περίπτωση χαµηλών ή αυξανόµενων τόκων, όταν οι ειδικές πληρωµές 
επί των υποκείµενων απαιτήσεων τείνουν να αυξάνονται ή να µειώνονται λόγω των αυξηµένων ή των µειωµένων 
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δυνατοτήτων αναχρηµατοδότησης του οφειλέτη των απαιτήσεων, οι επενδυτές εκτίθενται σε αυξηµένο ή µειωµένο κίνδυνο 
εξαγοράς και εκ νέου επένδυσης. […] 
Επιπροσθέτως, το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιµοποιεί έως και το ένα τρίτο των στοιχείων του ενεργητικού του για 
επενδύσεις σε οµόλογα αναδυόµενων αγορών.  
Με τον όρο αναδυόµενες χώρες (αναδυόµενες αγορές - "Emerging Markets") νοούνται οι χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε 
µεταβατική φάση προς τη δηµιουργία ενός σύγχρονου βιοµηχανικού κράτους. Συνήθως χαρακτηρίζονται από χαµηλά ή 
µεσαία µέσα εισοδήµατα, καθώς και από υψηλά ποσοστά ανάπτυξης στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Οι αναδυόµενες αγορές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο 
απαλλοτριώσεων, κρατικοποιήσεων και κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ανασφάλειας. Οι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε τις επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές περιγράφονται στην ενότητα "Προφίλ κινδύνου". Για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν, το υποκεφάλαιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, οι οποίοι είναι γνώστες των 
κινδύνων. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιµοποιεί έως και το ένα τρίτο των στοιχείων του ενεργητικού του για επενδύσεις 
σε χρεωστικούς τίτλους και απαιτήσεις µειωµένης φερεγγυότητας. Οι επενδύσεις µειωµένης φερεγγυότητας δύνανται σε 
σύγκριση µε τις επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών πρώτης κατηγορίας να εµφανίζουν απόδοση άνω του µέσου όρου, αλλά και 
υψηλότερο κίνδυνο φερεγγυότητας. […] 
Η χρησιµοποίηση παραγώγων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων. Προβλέπεται ότι τα 
παράγωγα θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την αύξηση όσο και για τη µείωση της παρουσίας του χαρτοφυλακίου στην αγορά. 
Για την εφαρµογή της επενδυτικής στρατηγικής εκτιµάται ότι ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου αποκτά παράγωγα, προκειµένου 
να επενδύει κατ' αυτόν τον τρόπο σε νόµιµα επιτρεπόµενες επενδύσεις, που λαµβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική, 
χωρίς να αποκτούν άµεσα βασικές αξίες.» 

 
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητά στις ανωτέρω µεταβολές, αυτές τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2016. Οι µεριδιούχοι, οι οποίοι δεν συµφωνούν µε τις µεταβολές που περιγράφονται στα σηµεία 1) και 
2) 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 του κεφαλαίου, έκδοσης Ιανουαρίου 2016. 
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