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Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές 
Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΟ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση 

της φύσεως και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση. 

ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Εταιρία Διαχείρισης: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου Alpha Bank 

ISIN: GRF000339009 

 
Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική 

Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 
να προσφέρει στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 3.11.2020 και θα 
διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 4.11.2030 (εφεξής «Περίοδος 
Επένδυσης»), συνολική απόδοση μέσω της κεφαλαιακής υπεραξίας 
των επενδύσεων που πραγματοποιεί αλλά και των προσόδων που 
εισπράττει. Ειδικότερα, μέσω μιας στρατηγικής επένδυσης σε παρά-
γωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προσφέρει 
στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης» το 75% της απόδοσης του με-
τοχικού δείκτη EURO STOXX Select Dividend 30 (EUR Price) Index 
(Bloomberg Ticker: SD3E), εφόσον αυτή είναι θετική, με μέγιστη α-
πόδοση το 37,5% (σε περίπτωση που η απόδοση του δείκτη είναι 
μεγαλύτερη από 50%), ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του 
δείκτη, θα προσφέρει την απόδοση του δείκτη με περιορισμό των 
ενδεχόμενων απωλειών στο -10,00%. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε 
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγο-
ράς και λοιπών αξιογράφων. 
Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 4.11.2030, ο μεριδιούχος ενδέχεται 
να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.  
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: (α) έχει 
συνάψει μια ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών πα-
ραγώγων (εφεξής «Συμβάσεις Ανταλλαγής»), διάρκειας δέκα (10) ε-
τών, με αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την κατα-
στατική τους έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, με σκοπό τη 
συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην απόδοση του δείκτη 
EURO STOXX Select Dividend 30 Price Return Index (εφεξής «Δεί-
κτης») για την «Περίοδο Επένδυσης». Στη λήξη των «Συμβάσεων 
Ανταλλαγής», το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λάβει απόδοση υπολογι-
σμένη ως εξής: 
▪ σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι ίση ή μικρό-
τερη από -10,00%, θα λάβει απόδοση -10,00%, 
▪ σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι μεταξύ -
10,00% και 0,00%, θα λάβει την απόδοση του «Δείκτη», 
▪ σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι μεταξύ 0,00% 
και 50,00%, θα λάβει το 75% της απόδοσης του «Δείκτη», 
▪ σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι μεγαλύτερη 
από 50,00%, θα λάβει απόδοση 37,5%, 
 

όπου η απόδοση του «Δείκτη» υπολογίζεται ως (Τιμή «Δείκτη» στη 
Λήξη / Τιμή «Δείκτη» στην Έναρξη – 1).  
(β) θα επενδύει το ενεργητικό του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτο-
φυλάκιο ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων 
που έχουν εκδοθεί από κράτη, υπερεθνικούς ή δημόσιους οργανι-
σμούς ή/και επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς 
και κινητές αξίες. 
Η συνολική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις 4.11.2030 εξαρ-
τάται τόσο από την απόδοση της στρατηγικής του παραγώγου, όσο 
και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, μέσων χρημα-
ταγοράς και λοιπών αξιογράφων. 
▪  Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπεν-
δύονται. 
▪ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρη-
ματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού του 
σκοπού ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων. Η χρήση παραγώγων εν-
δέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του. 
▪ Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή 
του. 
▪ Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαμορφώνεται καθημε-
ρινά με βάση την αποτίμηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού 
του, τόσο του χαρτοφυλακίου ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και 
λοιπών αξιογράφων όσο και των «Συμβάσεων Ανταλλαγής». Οι α-
ντισυμβαλλόμενοι με τους οποίους έχουν συναφθεί οι «Συμβάσεις 
Ανταλλαγής» υποχρεούνται σε καθημερινή αποτίμηση των εν λόγω 
συμβάσεων. 
▪ Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κε-
φάλαιο και την εξαγορά των μεριδίων του, κάθε εργάσιμη ημέρα σύμ-
φωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο, εκτός και αν υπάρχει σχετική 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί αναστολής εξαγο-
ρών. 
▪ Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των με-
ριδίων είναι δέκα (10) έτη από τις 3.11.2020.  

 
 

 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 

Χαμηλότερος κίνδυνος             Υψηλότερος κίνδυνος 

 
Χαμηλότερη              Υψηλότερη 
Αναμενόμενη απόδοση           Αναμενόμενη απόδοση 

 
▪ Ο ανωτέρω δείκτης υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του Αμοι-

βαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τον επενδυτικό του κίνδυνο και την 

απόδοση. Υψηλότερη κατάταξη σημαίνει υψηλότερη προσδοκώμενη 

απόδοση αλλά και υψηλότερη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Η 

χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο. 

▪ O εν λόγω δείκτης αποτυπώνει τις διακυμάνσεις της απόδοσης 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει προσομοίωσης της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου του στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης». 

▪ Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη έν-

δειξη για τη μελλοντική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

▪ Η κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανω-

τέρω δείκτη, δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο 

μέλλον. 

▪ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω 
της μεταβλητότητας των τιμών που παρουσιάζουν τα στοιχεία του 
ενεργητικού του. 
Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιωδώς με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

αλλά δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως, από το δείκτη: 

▪ Πιστωτικός κίνδυνος, λόγω της πιθανότητας αθετήσεως των ό-

ρων των ομολόγων του χαρτοφυλακίου από τον εκδότη τους. 

▪ Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, λόγω της πιθανότητας αθετήσεως 

των όρων των «Συμβάσεων Ανταλλαγής».  

▪ Λειτουργικοί κίνδυνοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητι-

κού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  
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Oι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διά-

θεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της  επένδυσής  σας.  

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση 

Προμήθεια διάθεσης 5% 

Προμήθεια εξαγοράς 5% 

Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυν-

θείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας. 

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις  0,71% 

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων 

Αμοιβή απόδοσης 0% 

 

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, αποτελούν 

τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοι-

κονομικό σας σύμβουλο.  

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτε-

λέσματα του οικονομικού έτους 2021 και ενδέχεται να διαφέρουν 

από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν: 

▪ Την τυχόν αμοιβή απόδοσης. 

▪ Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλα-

κίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης 

και εξαγοράς που αυτό καταβάλλει κατά την απόκτηση ή εξαγορά 

μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.  

▪ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, 

συμβουλευτείτε την ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο “Α-

μοιβές, Προμήθειες και λοιπά Έξοδα”, στη διεύθυνση 

www.alphamutual.gr 

 

 

Παρελθούσες Αποδόσεις 

 

 

  
Πρακτικές Πληροφορίες 

▪ Θεματοφύλακας: Alpha Bank A.E. 

▪ Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, οι πρόσφατες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, οι ημερήσιες τιμές μεριδίων, καθώς και περαιτέρω 

πληροφορίες για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα, μέσω της ιστοσελίδας 

www.alphamutual.gr ή μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank.H φορολογική νομοθεσία που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχε-

ται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή. 

▪ Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλει-

στικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφα-

λαίου. 

▪ Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου υπολογισμού  αποδοχών και παροχών, 

καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292 . 

 

 

 

Επιβαρύνσεις 

▪ Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν περιορισμένη αξία 

ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις. 

▪ Οι αποδόσεις που εμφανίζονται, λαμβάνουν υπόψη 

όλες τις επιβαρύνσεις πλην των προμηθειών διάθεσης 

και εξαγοράς / μεταφοράς.  

▪ Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για λόγους 

σύγκρισης αποδόσεων.  Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

και η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να 

αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση και την από-

δοση του δείκτη αναφοράς του. 

▪ Έτος σύστασης  Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 2008  

▪ Οι αποδόσεις μέχρι το 2019 επιτεύχθησαν υπό διαφο-

ρετικές συνθήκες, οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.  

12.10.2020 αλλαγή σκοπού.  

▪ Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε 

EUR. 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η  Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.K. 

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 25 Ιανουαρίου 2022. 

 

http://www.alphamutual.gr/
http://www.alphamutual.gr/
http://www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292
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Επεξηγηματικά Παραδείγματα 
 

Τα κάτωθι σενάρια απόδοσης του ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι μόνο ενδεικτικά και αφο-

ρούν το τέλος της 10ετίας: 3.11.2020 - 4.11.2030. Δεν αποτελούν προβλέψεις για την πορεία της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι 

πιθανότητες επαλήθευσής τους δεν είναι ίσες μεταξύ τους. 

Τα σενάρια απόδοσης ισχύουν στη λήξη της «Περιόδου Επένδυσης» και ως εκ τούτου, όσοι μεριδιούχοι ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων 

τους πριν την 4.11.2030, ενδέχεται να υποστούν σημαντικές απώλειες. Η αξία των μεριδίων του επενδυτή υπολογίζεται πάντα βάσει της 

αποτίμησης των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Δυσμενές Περιβάλλον: 

Σωρευτική Απόδοση EURO STOXX 

Select Dividend 30 Price Return Index 
Σωρευτική Απόδοση Α/Κ στη λήξη Μέση Ετησιοποιημένη Απόδοση Α/Κ 

στη λήξη 

-50,00% -10,00% -1,05% 

Στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης», η απόδοση του δείκτη EURO STOXX Select Dividend 30 Price Return Index είναι -50,00%. Η από-

δοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μέγιστη μεταξύ των τιμών -50,00% και -10,00%, επομένως -10,00%. Γίνεται η υπόθεση ότι το εισόδημα 

που παρέχει το χαρτοφυλάκιο ομολόγων καλύπτει ακριβώς το κόστος χρηματοδότησης των «Συμβάσεων Ανταλλαγής» και των λοιπών 

εξόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Μετριοπαθές Περιβάλλον: 

Σωρευτική Απόδοση EURO STOXX 

Select Dividend 30 Price Return Index 
Σωρευτική Απόδοση Α/Κ στη λήξη Μέση Ετησιοποιημένη Απόδοση Α/Κ 

στη λήξη 

15,00% 11,25% 1,07% 

Στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης», η απόδοση του δείκτη EURO STOXX Select Dividend 30 Price Return Index είναι 15,00%. Η απόδοση 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ελάχιστη μεταξύ των τιμών 15,00% x 75% = 11,25% και 37,50%, επομένως 11,25%. Γίνεται η υπόθεση ότι 

το εισόδημα που παρέχει το χαρτοφυλάκιο ομολόγων καλύπτει ακριβώς το κόστος χρηματοδότησης των «Συμβάσεων Ανταλλαγής» και των 

λοιπών εξόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Ευνοϊκό Περιβάλλον: 

Σωρευτική Απόδοση EURO STOXX 

Select Dividend 30 Price Return Index 
Σωρευτική Απόδοση Α/Κ στη λήξη Μέση Ετησιοποιημένη Απόδοση Α/Κ 

στη λήξη 

60,00% 37,50% 3,24% 

Στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης», η απόδοση του δείκτη EURO STOXX Select Dividend 30 Price Return Index είναι 60,00%. Η απόδοση 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ελάχιστη μεταξύ των τιμών 60,00% x 75% = 45,00% και 37,50%, επομένως 37,50%. Γίνεται η υπόθεση ότι 

το εισόδημα που παρέχει το χαρτοφυλάκιο ομολόγων καλύπτει ακριβώς το κόστος χρηματοδότησης των «Συμβάσεων Ανταλλαγής» και των 

λοιπών εξόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Εξαιρετικά Δυσμενές Περιβάλλον: 

Σωρευτική Απόδοση EURO STOXX 

Select Dividend 30 Price Return Index 
Σωρευτική Απόδοση Α/Κ στη λήξη Μέση Ετησιοποιημένη Απόδοση Α/Κ 

στη λήξη 

-50,00% -40,00% -4,98% 

Στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης», η απόδοση του δείκτη EURO STOXX Select Dividend 30 Price Return Index είναι -50,00%. Το 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει απόδοση-10,00% από τις «Συμβάσεις Ανταλλαγής». Ωστόσο, υπάρχει αρνητική συνεισφορά από το ομολογιακό 

χαρτοφυλάκιο, εξαιτίας π.χ. ενός υποθετικού πιστωτικού γεγονότος, με αθέτηση των όρων των ομολόγων από έναν ή περισσότερους εκδό-

τες. Συνολικά, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι -40,00%. 

 

 

 


