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Ανακοίνωση προς τους µετόχους

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες µεταβολές στο 
ενηµερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Ιανουαρίου 2016: 
 
1) Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης της Εταιρείας µεταβίβασε τη διαχείριση χαρτοφυλακίου του υποκεφαλαίου 

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) κατά τη χρονική 
στιγµή της παρούσας ανακοίνωσης στην UBS AG, UBS Asset Management, Βασιλεία και Ζυρίχη. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η Εταιρεία ∆ιαχείρισης επί του παρόντος ορίζει επιπλέον την UBS 
Switzerland AG, Ζυρίχη ως διαχειριστή χαρτοφυλακίου. Στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου 
ανατίθεται, υπό την εποπτεία και την ευθύνη της Εταιρείας ∆ιαχείρισης, η διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Η UBS Switzerland AG αναλαµβάνει τα καθήκοντα της κατανοµής 
στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την προεπιλογή των επενδυτικών στρατηγικών. Η UBS AG, UBS 
Asset Management είναι υπεύθυνη για την επιλογή των επενδυτικών µέσων, λαµβάνει αποφάσεις 
ως προς τις επενδύσεις και λαµβάνοντας υπόψη τους προκαθορισµένους επενδυτικούς 
περιορισµούς πραγµατοποιεί όλες τις σχετικές συναλλαγές. 
Η «µέγιστη κατ' αποκοπή προµήθεια διαχείρισης (µέγιστη προµήθεια διαχείρισης)» αυξάνεται από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 για τις κατηγορίες Q του εν λόγω υποκεφαλαίου από 1,120% (0,900%) 
ανά έτος στο 1,350% (1,080%) ανά έτος. 

2) Το χρονικό σηµείο λήξης για το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities 
(USD) από την 1η Φεβρουαρίου 2016 µετατίθεται από τις 15:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) στις 
13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Οι εντολές προσφοράς και εξαγοράς («εντολές») οι οποίες 
υποβάλλονται το αργότερο έως τις 13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) µιας εργάσιµης ηµέρας 
(«ηµεροµηνία εντολής») στη διοικητική υπηρεσία (χρονικό σηµείο λήξης), µπορούν επίσης να 
διεκπεραιώνονται κατά την ηµεροµηνία εντολής βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού που ισχύει 
κατά την εν λόγω ηµέρα. 

3) Στο τµήµα «Καθαρή αξία ενεργητικού, τιµή έκδοσης, εξαγοράς και µετατροπής» γνωστοποιείται ότι 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας από την 1η Φεβρουαρίου 2016, κατά παρέκκλιση από τους 
όρους που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο πώλησης, υπό συγκεκριµένους όρους µπορεί να 
προβαίνει σε προσαρµογή της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά µετοχή, ώστε να αντικατοπτρίζεται 
µε µεγαλύτερη ακρίβεια η εύλογη αξία («fair value») των επενδύσεων του υποκεφαλαίου κατά το 
χρονικό σηµείο αποτίµησης. 

4) Το χρονικό σηµείο λήξης για το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha 
(USD) από την 1η Ιανουαρίου 2016 µετατίθεται από τις 13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) στις 15:00 
(ώρα κεντρικής Ευρώπης). 

 
Οι µέτοχοι, 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 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Οι µεταβολές περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο πώλησης της 
Εταιρείας, έκδοσης Ιανουαρίου 2016. 
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