
 

 

Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο  

«TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds»  

από την ALPHA TRUST 

Αθήνα, 1 Ηοςλίος 2013   

 

Σο Σαμείο Δπαγγελμαηικήρ Αζθάλιζηρ Πποζωπικού ηηρ INTERAMERICAN, με γνώμονα 

ηην δημιοςπγία ενόρ εςέλικηος και αποδοηικού ζςνηαξιοδοηικού ππογπάμμαηορ, επέλεξε 

ηην ALPHA TRUST Α.Δ. Γιασειπίζεωρ Αμοιβαίων Κεθαλαίων ωρ ζηπαηηγικό ζςνεπγάηη 

για ηην επαγγελμαηική διασείπιζη ηων αποηαμιεύζεων ηων μελών ηος. Ζ επιλογή αςηή 

επιζθπαγίζθηκε με ηην ανάθεζη για ζύζηαζη και διασείπιζη ηος Αμοιβαίος Κεθαλαίος 

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds (Άδεια Σύζηαζηρ: Αποθ. Δπιηπ. 

Κεθαλαιαγοπάρ: 175/21.6.2013). 

 

Ζ δημιοςπγία αςηού ηος Αμοιβαίος Κεθαλαίος, αποηελεί εξειδικεςμένη λύζη, 

πποζαπμοζμένη πλήπωρ ζηιρ απαιηήζειρ και ηα ειδικά σαπακηηπιζηικά ηων επενδςηικών 

ζκοπών ηος Δπαγγελμαηικού Σαμείος INTERAMERICAN. Ππόκειηαι για μικηό αμοιβαίο 

κεθάλαιο με παγκόζμιο πποζαναηολιζμό ηο οποίο επενδύει, καηά κύπιο λόγο, ζε 

επιλεγμένα αμοιβαία κεθάλαια εξειδικεςμένων οίκων ηος εξωηεπικού, ικανοποιώνηαρ 

πλήπωρ ηοςρ επενδςηικούρ πεπιοπιζμούρ πος ιζσύοςν για ηα Δπαγγελμαηικά Σαμεία. 

 

Ζ ανάθεζη ηηρ διασείπιζηρ ηων αποθεμάηων ηος Δπαγγελμαηικού Σαμείος 

INTERAMERICAN ζηην ALPHA TRUST, ιζσςποποιεί ηη ζημανηική θέζη πος καηέσει 

ζήμεπα η ALPHA TRUST ζηη διασείπιζη κεθαλαίων Θεζμικών επενδςηών και 

Δπαγγελμαηικών - ςνηαξιοδοηικών Σαμείων. 

 

 
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηο Α/Κ TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, 
μποπούν να ανηληθούν από ηο έγγπαθο «Βαζικέρ πληποθοπίερ για ηοςρ Δπενδςηέρ» ηο   ζσεηικό 
ενημεπωηικό δεληίο και ηον κανονιζμό ηος, ηα οποία διαηίθενηαι ζε ηλεκηπονική μοπθή από ηην 
ιζηοζελίδα ηηρ εηαιπίαρ http://www.alphatrust.eu ή δωπεάν ζε ένηςπη μοπθή καηόπιν αιηήμαηορ 
ηος επενδύηη από ηα γπαθεία ηηρ εηαιπείαρ  (Ταηοΐος 21, Κηθιζιά), και ηοςρ εξοςζιοδοηημένοςρ 
ανηιπποζώποςρ  ηηρ ALPHA TRUST.  
 
 

ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ  
ΟΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΓΔΝ ΓΗΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΣΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ 

Η  ALPHA TRUST Α.Δ .Γιασειπίζεωρ Κεθαλαίων είναι θςγαηπική ηηρ ALPHA TRUST Α.Δ.Π.Δ.Υ. η οποία ιδπύθηκε ηο 1987 
και είναι η ππώηη εηαιπεία παποσήρ επενδςηικών ςπηπεζιών πος δπαζηηπιοποιήθηκε ζηην Δλλάδα. Η ALPHA TRUST 
αποηελεί ζήμεπα ηον μεγαλύηεπο ανεξάπηηηο οπγανιζμό διασείπιζηρ κεθαλαίων ζηην σώπα μαρ, ενώ παπάλληλα 

ζςγκαηαλέγεηαι ζηαθεπά ανάμεζα ζηοςρ κοπςθαίοςρ διασειπιζηέρ επενδύζεων ηηρ ηελεςηαίαρ εικοζαεηίαρ. 

http://www.alphatrust.eu/

