
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΣΗ  ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. 

 
 

Η ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανακοινώνει ότι με τθν υπ’ αρικμ. 223 / 

17.09.2014 απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Φορζων τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ των κανονιςμών των Οργανιςμών υλλογικών 

Επενδφςεων ςε Κινθτζσ Αξίεσ (ΟΕΚΑ)  που διαχειρίηεται.  

Η τροποποίθςθ των κανονιςμών  πραγματοποιικθκε για τθν εναρμόνιςθ του περιεχομζνου 

τουσ με τισ διατάξεισ του νόμου 4099/2012.  

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 

τον κανονιςμό του “ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO” (Άδεια 

φςταςθσ: Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 6116/14.8.1996, ΦΕΚ 475/Β/17.9.1996) 

τροποποιικθκε το άρκρο 3 ςτο οποίο μεταβλικθκε ο ςκοπόσ του ΟΕΚΑ ωσ προσ τθ μείωςθ 

του επιπζδου κινδφνου απώλειασ κεφαλαίου κακώσ και το άρκρο 11 το οποίο αφορά τθ 

πολιτικι προμθκειών όπου μειώκθκε θ μεταβλθτι αμοιβισ διαχείριςθσ (performance fee) του 

αμοιβαίου κεφαλαίου. Η μείωςθ του performance fee κα ιςχφει από 01/01/2015. 

 

τον κανονιςμό του “ΑΣΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ” (Άδεια 

φςταςθσ: Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 6115/14.8.1996, ΦΕΚ 475/Β/17.9.1996) 

τροποποιικθκε το άρκρο 3  ςτο οποίο μεταβλικθκε ο ςκοπόσ του ΟΕΚΑ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ 

του χαρτοφυλακίου του, χωρίσ να επθρεάηεται θ κατθγοριοποίθςθ του. Επιπλζον, ο ΟΕΚΑ 

μετονομάςτθκε ςε “ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ”. 

 

τον κανονιςμό του “ΑΣΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ” (Άδεια 

φςταςθσ: Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 162/31.1.2000, ΦΕΚ 167/Β/17.2.2000) 

τροποποιικθκε το άρκρο 3 ςτο οποίο μεταβλικθκε ο ςκοπόσ του ΟΕΚΑ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ 

του χαρτοφυλακίου του χωρίσ να επθρεάηεται θ κατθγοριοποίθςθ του, κακώσ και το άρκρο 11 

το οποίο αφορά τθ πολιτικι προμθκειών με τθν ειςαγωγι τθσ μεταβλθτισ αμοιβισ διαχείριςθσ 

(performance fee). Η ειςαγωγι του performance fee κα ιςχφει από 01/01/2015. Επιπλζον, ο 

ΟΕΚΑ μετονομάςτθκε ςε “ATTICA ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ”. 

 

τον κανονιςμό του “ATTICA REAL ESTATE ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ” (Άδεια φςταςθσ: 

Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 9/813/18.3.2008) τροποποιικθκε το άρκρο 3 ςτο οποίο 

μεταβλικθκε ο ςκοπόσ του ΟΕΚΑ με τθν αφαίρεςθ του δείκτθ αναφοράσ κα κακώσ και το 

άρκρο 11 το οποίο αφορά τθ πολιτικι προμθκειών με τθν ειςαγωγι τθσ μεταβλθτισ 

διαχείριςθσ (performance fee). Η ειςαγωγι του performance fee κα ιςχφει από 01/01/2015. 

 

 

 ΟΙ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ 
 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ 

 



 

 

 

τον κανονιςμό του “ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ” (Άδεια φςταςθσ: Απόφαςθ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 582/28.7.2005) τροποποιικθκε το άρκρο 3 όπου μεταβλικθκε ο 

ςκοπόσ του ΟΕΚΑ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου του, χωρίσ να επθρεάηεται θ 

κατθγοριοποίθςθ του. 

 

 

Οι μεριδιοφχοι ζχουν το δικαίωμα, εντόσ τριών (3) μθνών από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ παροφςασ 

ενθμζρωςθσ να ηθτιςουν τθν εξαγορά των μεριδίων τουσ με βάςθ τουσ όρουσ εξαγοράσ  που 

ίςχυαν πριν τθν τροποποίθςθ των κανονιςμών. 

 

Οι νζοι εγκεκριμζνοι κανονιςμοί των ΟΕΚΑ “ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF 

FUNDS MIKTO”, “ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ”, “ATTICA ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ”, 

“ATTICA ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ”, “ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ”, 

“ATTICA ΜΙΚΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ” και “ATTICA REAL ESTATE ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ” διατίκενται 

από τα γραφεία τθσ εταιρίασ ι ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ 

www.atticawealth.gr. 

 

 

 

Ακινα, 22 επτεμβρίου 2014         

 

 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 -  ΦΕΚ 3335/5-6-2001 

EΔΡΑ: Χριςτου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 
ΣΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 – FAX: 210 3238 697 

email: info@atticawealth.gr & web site: www.atticawealth.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ 
 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ 

 

http://www.atticawealth.gr/

