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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 25 
 
 

Θέµα:   Προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό των 

αµοιβαίων κεφαλαίων και τους µεριδιούχους. 
 
 

1. Η  παρούσα  Εγκύκλιος  απευθύνεται  στις  ανώνυµες  εταιρείες  διαχείρισης 

αµοιβαίων κεφαλαίων (εφεξής Α.Ε.∆.Α.Κ.) και αφορά τις πάσης φύσεως αµοιβές, 

προµήθειες  και  λοιπά  έξοδα  που αναφέρονται  στους  κανονισµούς  των  αµοιβαίων 

κεφαλαίων,  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του  στοιχείου  στ)  της  παραγράφου 1  του 

άρθρου  13  του  ν.  3283/2004,  και  βαρύνουν  είτε  το  ενεργητικό  των  αµοιβαίων 

κεφαλαίων είτε τους µεριδιούχους τους. 
 
 
 

2. Σύµφωνα  µε   τις   διατάξεις   της   παραγράφου  4   του   άρθρου  12   του   ν. 

3283/2004,  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  εγκρίνει  τον  κανονισµό  του  αµοιβαίου 

κεφαλαίου µε γνώµονα τη νοµιµότητα του περιεχοµένου του και τη διαφύλαξη των 

συµφερόντων   των  µεριδιούχων   του. Επίσης,   σύµφωνα  µε   τις   διατάξεις   της 

παραγράφου  2  του  άρθρου  13  του  ίδιου  νόµου,  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς 

χορηγεί  άδεια  για  την  τροποποίηση  του  κανονισµού  του  αµοιβαίου  κεφαλαίου 

λαµβάνοντας   υπόψη   τη   νοµιµότητα   των   τροποποιήσεών   του   και   την   επαρκή 

µέριµνα που λαµβάνεται από την Α.Ε.∆.Α.Κ. για την προστασία των µεριδιούχων 

του. 
 
 

3.  Με βάση τα ανωτέρω και µε γνώµονα τη διαφάνεια καθώς και την επαρκή 

και  σαφή  πληροφόρηση  των µεριδιούχων  των  αµοιβαίων  κεφαλαίων  αλλά  και  εν 

γένει  του  επενδυτικού  κοινού,  σχετικά  µε  τις  πάσης  φύσεως  επιβαρύνσεις  που 

βαρύνουν  το  ενεργητικό  των  αµοιβαίων  κεφαλαίων  ή  των µεριδιούχων  τους,  η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τις Α.Ε.∆.Α.Κ. που εφεξής αιτούνται την έγκριση 

νέου ή την   τροποποίηση υφιστάµενου κανονισµού   αµοιβαίου κεφαλαίου να 

λαµβάνουν  πρόνοια  ώστε  να µην  προβλέπονται  άλλες  επιβαρύνσεις  εκτός  από  

τις παρακάτω: 
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α) Προµήθειες,  αµοιβές  και  λοιπά  έξοδα  που  επιβαρύνουν  τους µεριδιούχους 

των αµοιβαίων κεφαλαίων: 

i) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου. 

ii) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. 
 
 

β) Προµήθειες,  αµοιβές  και  λοιπά  έξοδα  που  επιβαρύνουν  το  ενεργητικό  των 

αµοιβαίων κεφαλαίων: 

i) Προµήθεια διαχείρισης στην οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή της 

Α.Ε.∆.Α.Κ.,  η  αµοιβή  του  συµβούλου  επενδύσεων  ή/και  του  διαχειριστή 

του   αµοιβαίου   κεφαλαίου   που   τους   έχουν   τυχόν   ανατεθεί   αντίστοιχα 

καθήκοντα. 

ii) Προµήθεια θεµατοφυλακής του αµοιβαίου κεφαλαίου στην οποία 

περιλαµβάνεται  η  αµοιβή  του  θεµατοφύλακα  και  η  αµοιβή  κάθε  τρίτου 

προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του 

ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

iii) Αµοιβή   των   ορκωτών   ελεγκτών   οι   οποίοι   ελέγχουν   τις   εκθέσεις   του 

αµοιβαίου  κεφαλαίου,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  του  ν. 
 

3283/2004. 

iv) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό 

του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

v) Έξοδα   των   προβλεπόµενων   δηµοσιεύσεων   από   το   ν.  3283/2004   που 

πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία 

ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2007 


