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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 

 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας, μετά από έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου,  προχώρησε στην τροποποίηση της Επωνυμίας, της Επενδυτικής Πολιτικής και του Δείκτη 

Αναφοράς του υφιστάμενου Επενδυτικού Τμήματος «GMM Marathon Value Balanced Fund»  του 

υπό-διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM FUNDS».  

 

Η νέα ονομασία του Επενδυτικού Τμήματος είναι: 

 

«GMM Marathon Cyprus Assets Bond Fund» 
 

 

Το ενεργητικό του επενδύεται αποκλειστικά στην Κυπριακή αγορά, κυρίως σε επιλεγμένους 

εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους και δευτερευόντως σε τραπεζικές καταθέσεις και 

μετοχές. 

 

Ο Δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται πλέον ως:  

«το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3-month Euribor) + 100 bps» 

 

Το προφίλ κινδύνου του Επενδυτικού Τμήματος έχει υπολογισθεί στο βαθμό έξι (6). 

 

Οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρίας Διαχείρισης διαμορφώνονται, ως κατωτέρω:    

 

Προμήθεια Διάθεσης Μεριδίων Έως 0,50% 

Προμήθεια Εξαγοράς Μεριδίων 0 (μηδέν)  

Αμοιβή Διαχείρισης  Έως 1% ετησίως 

Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης Έως 15% ετησίως 

 

 

Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται στo Επενδυτικό Τμήμα «GMM Marathon Cyprus Assets 

Bond Fund» να επενδύει μέχρι ποσοστό 100% του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και 

μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από το Κυπριακό  Δημόσιο.  

 

 



 

- 2 - 

 

Τέλος, στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM FUNDS», προσθέσαμε στη σελίδα 29 

(άρθρο 5.1.3) τη δυνατότητα έκαστο Επενδυτικό Τμήμα να εκδίδει μερίδια διαφορετικών 

κατηγοριών. Όταν η Εταιρία Διαχείρισης αποφασίσει να ενεργοποιήσει την ανωτέρω δυνατότητα, 

θα υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  

 

Τα πλήρη κείμενα του νέου Κανονισμού καθώς και τα επικαιροποιημένα έντυπα των 

Ενημερωτικών Δελτίων και των Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές βρίσκονται στη 

διάθεση των μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, 

Κύπρος), στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  www.global-mm.com. 

 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται από την 4η Δεκεμβρίου 2014, βάσει της Απόφασης της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρία της με ημερομηνία  1 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Οι μεριδιούχοι του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου,  έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από 

την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτούς των τροποποιήσεων των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι και την 

4η Μαρτίου 2015, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, βάσει των διατάξεων των 

Κανονισμών πριν την τροποποίησή τους.        

 

Επίσης για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

Εταιρία μας στο τηλέφωνο +357 22 205858 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

info@global-mm.com. 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

την κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

GMM  GLOBAL MONEY MANAGERS LTD  
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