
 

 

 

 

Λευκωσία, 2 Ιανουαρίου 2023 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας,  μετά από έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
προχώρησε σε αλλαγή Επωνυμίας, Επενδυτικής Πολιτικής, Δείκτη Αναφοράς, Αμοιβής Διαχείρισης και 
Υπεραπόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος «GMM THEMELIO BALANCED FUND» . 
 
Πιο συγκεκριμένα :  

 

Ονομασία του 
Επενδυτικού 
Τμήματος 

Η νέα ονομασία του Επενδυτικού Τμήματος θα είναι: «GMM MOMENTUM BALANCED 
FUND». 
 
H προηγούμενη ονομασία: «GMM THEMELIO BALANCED FUND» θα συνεχίσει να 
αναγράφεται στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

 
 
 
 
 
Επενδυτική 
πολιτική 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παραμένει στην ευρύτερη κατηγορία των Μικτών Α/Κ 
(Balanced Fund) με την επενδυτική του πολιτική να εστιάζει πλέον, κυρίως στους 
μετοχικούς τίτλους και δευτερευόντως στα εταιρικά - κρατικά ομόλογα, T-Bills  και 
καταθέσεις.  
 
Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του 
ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:     

➢ Ομόλογα:                            από 0% – έως 50% 
➢ Μετοχές:                             από 0% – έως 80% 
➢ Καταθέσεις  και T- Bills :  από 0% – έως 80% 

  
Ο επενδυτικός στόχος του Επενδυτικού Τμήματος είναι η μεγιστοποίηση της 
συνολικής του απόδοσης κυρίως από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών 
κερδών και δευτερευόντως από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων και τοκομεριδίων.  
Το Επενδυτικό τμήμα θα δύναται να επενδύει και σε τίτλους έκδοσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Nόμισμα 
αποτίμησης-
αναφοράς   

Το νόμισμα αποτίμησης-αναφοράς  του Επενδυτικού Τμήματος με την νέα ονομασία 
«GMM MOMENTUM BALANCED FUND» θα παραμείνει ίδιο [ σε Ευρώ ] . 
 

Δείκτης 
Αναφοράς 

Ο νέος δείκτης αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος «GMM MOMENTUM BALANCED 
FUND ορίζεται ο Δείκτης : «Bloomberg Global EQ:FI 70:30 Index».  

 
 
Προφίλ κινδύνου 
(risk rate) 

Το προφίλ κινδύνου (risk rate) του Επενδυτικού Τμήματος με την νέα επωνυμία «GMM 
MOMENTUM BALANCED FUND» έχει εκ νέου υπολογισθεί με βάσει την 
διαφοροποιημένη επενδυτική πολιτική που θα ασκείται.   
H τυπική απόκλιση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος (με βάσει 
αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο και διάρθρωση σε κινητές αξίες που ακολουθεί την 
νέα επενδυτική πολιτική του) έχει υπολογισθεί στο 12,22%, με αποτέλεσμα η νέα 
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κατηγορία κινδύνου να είναι στο βαθμό  5  ( από 4) . 

Αμοιβή 
Διαχείρισης 

Η Αμοιβή Διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος θα ανέρχεται έως 3%  (ετησίως)  

Αμοιβή 
Υπεραπόδοσης  

Η Αμοιβή Υπεραπόδοσης θα ανέρχεται έως το 20% επί των θετικών αποδόσεων που 
επιτυγχάνει το Επενδυτικό Τμήμα σε  σύγκριση με το Δείκτη Αναφοράς  

 
 
Κατά την ημερομηνία υλοποίησης των μεταβολών, όλοι οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι του «GMM 
THEMELIO BALANCED FUND» καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του «GMM MOMENTUM BALANCED 
FUND»   
 
Τo πλήρες κείμενο του νέου «Κανονισμού» καθώς και το επικαιροποιημένο έντυπο του «Ενημερωτικού 
Δελτίου» και του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» βρίσκονται στη διάθεση των 
μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Λ. Αγίων Ομολογητών 26Β, Λευκωσία, Κύπρος), στα 
σημεία διάθεσης των μεριδίων, καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.global-
mm.com. 
 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται άμεσα και 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 2α Απριλίου 2023, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, βάσει 
των διατάξεων του Κανονισμού πριν την τροποποίησή του.        
 
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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