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Λευκωσία,  16 Ιουλίου 2020   

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 
 

Σας γνωρίζουμε, στα πλαίσια της διαρκούς αξιολόγησης, ότι η Κατηγορία Κινδύνου Κινδύνου των 
Επενδυτικών Τμημάτων :  
- «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ A/K HIGH YIELD»,  
- «GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND»,  
- «GMM GERAISTOS BALANCED FUND»,  
-  «GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND – EURO CLASS» και  
- « GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND»   
του ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme) «GMM FUNDS» που διαχειρίζεται η «GMM GLOBAL  MONEY 
MANAGERS LTD» έχει αλλάξει.  
 
Συγκεκριμένα : 

➢ Στο «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ A/K HIGH YIELD»,» η κατηγορία κινδύνου είναι πλέον στο βαθμό 
τέσσερα (4), αντί στο βαθμό τρία (3). 

➢ Στο «GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND» η κατηγορία κινδύνου είναι πλέον στο 
βαθμό τέσσερα (4), αντί στο βαθμό τρία (3). 

➢ Στο «GMM GERAISTOS BALANCED FUND» η κατηγορία κινδύνου είναι πλέον στο βαθμό έξι  
(6), αντί στο βαθμό πέντε (5). 

➢ Στο «GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND – EURO CLASS» η κατηγορία 
κινδύνου είναι πλέον στο βαθμό πέντε (5), αντί στο βαθμό τέσσερα (4). 

➢ Στο «GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND» η κατηγορία κινδύνου είναι πλέον στο βαθμό 
τέσσερα (4), αντί στο βαθμό τρία (3). 

 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων των συγκεκριμένων  Α/Κ έχει 
μεταβληθεί για περισσότερους από τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες, ώστε πλέον να αντιστοιχεί 
σε άλλη κατηγορία κινδύνου. 
 
Τα επικαιροποιημένα έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID) 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. 
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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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