
 A T H O S 
A S S E T  M A N A G E M E N T 

 
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές 

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το Επενδυτικό Τμήμα ATHOS (LF) Global Navigator του ΟΣΕΚΑ Incometric 
Fund. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση 
και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του ΟΣΕΚΑ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
γνώμης πριν από την επένδυση. 

ATHOS (LF) Global Navigator – Class Α 
Ένα επιμέρους Επενδυτικό Τμήμα του ΟΣΕΚΑ Incometric Fund της Εταιρείας Διαχείρισης ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. 
 
ISIN: LU1846656038                  
Νόμισμα Βάσης: Ευρώ 

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική 
• Ο επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη θετικής 

συνολικής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα που θα προέρχεται κυρίως από 
υπεραξία κεφαλαίου και εισόδημα κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονομικού 
κύκλου. Για το σκοπό αυτό το Επενδυτικό Τμήμα εφαρμόζει μία ενεργητική 
επενδυτική πολιτική διαφοροποιημένης κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε 
όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (χρεωστικοί τίτλοι, διεθνείς μετοχές, μέσα 
χρηματαγοράς) χωρίς τους περιορισμούς ενός δείκτη αναφοράς. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα δεν ακολουθεί συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή κλαδικούς 
περιορισμούς και επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις σε εταιρείες μέσης και 
υψηλής κεφαλαιοποίησης με εστίαση στις διεθνείς αναπτυγμένες αγορές. 
Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε εταιρείες αναπτυσσόμενων αγορών. 

• Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Επενδυτικού Τμήματος θα απαρτίζεται από 
εισηγμένες μετοχές και ομόλογα σε οργανωμένες αγορές, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: κρατικά ή εταιρικά ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, 
έντοκα γραμμάτια, μετατρέψιμες ομολογίες. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να 
επενδύει σε υψηλού κινδύνου και χωρίς επενδυτική διαβάθμιση ή με προηγούμενο 
πιστωτικό γεγονός χρεωστικούς τίτλους μέχρι το 25% του καθαρού ενεργητικού του. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται εκτάκτως να αυξάνει τις τοποθετήσεις του σε ρευστά 
διαθέσιμα ή αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, μέχρι και το 100% του ενεργητικού 
του. 

• Για επενδυτικούς σκοπούς και ιδίως για αμυντική προσέγγιση, το Επενδυτικό Τμήμα 
μπορεί επίσης να κατέχει έως και 100% του ενεργητικού του σε ρευστά μέσα όπως 
μέσα χρηματαγοράς και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς σύμφωνα με τα κριτήρια 
του άρθρου 41 (1) του Νόμου του 2010 του Λουξεμβούργου. Εάν ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και ιδίως για 
αμυντικούς σκοπούς, το Επενδυτικό Τμήμα μπορεί επίσης να κατέχει, έως και 20% 

του καθαρού ενεργητικού του, σε βοηθητικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως 
τραπεζικές καταθέσεις όψεως ( μη συμπεριλαμβανομένων άλλων τραπεζικών 
καταθέσεων, μέσων χρηματαγοράς και κεφαλαίων χρηματαγοράς). Σε περίπτωση 
εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών της αγοράς και εξαιρετικά σοβαρών συνθηκών, για 
προσωρινή χρονική περίοδο, τα βοηθητικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία μπορούν 
να αυξηθούν προς το συμφέρον των επενδυτών. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να επενδύει σε Οργανισμούς Συλλογικών 
Επενδύσεων (ΟΣΕ) και επιλεγμένα Δ.Α.Κ. (ETFs) μέχρι του 30%  του ενεργητικού του. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
για λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
επενδύσεων όπως δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), συμβόλαια επί διαφορών 
(CFD), επί μετοχών, κρατικού χρέους, δεικτών ή καλαθιών μετοχών, επιτοκίων, 
νομισμάτων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων. Ανά πάσα στιγμή, η 
χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συμμορφώνεται με τη νομοθεσία 
και το κανονιστικό πλαίσιο του Λουξεμβούργου. 

• Η διαχείριση του Επενδυτικού Τμήματος δεν διενεργείται με βάση κάποιο δείκτη 
αναφοράς. 

• Η διάθεση ή εξαγορά μεριδίων γίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ.  

• Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Επενδυτικού Τμήματος σωρεύονται στην αξία της 
επένδυσης. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε επενδυτές με προφίλ υψηλού επενδυτικού 
κινδύνου και με μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα επένδυσης τουλάχιστον 5 
ετών. 

Προφίλ Κινδύνου και απόδοσης 
Χαμηλότερος κίνδυνος          Υψηλότερος κίνδυνος 
 
Χαμηλότερη αναμενόμενη                Υψηλότερη αναμενόμενη  
απόδοση                           απόδοση 

1 2 3 4 5 6 7 
• Ο ανωτέρω δείκτης αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου του Επενδυτικού Τμήματος με βάση ιστορικά δεδομένα 5 ετών. 
Στην περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, τα δεδομένα συμπληρώνονται από δεδομένα 
αναφοράς ή με προσομοίωση ιστορικών δεδομένων. Τα ιστορικά στοιχεία μπορεί να μην 
είναι αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις. 

• Η κατηγοριοποίηση με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να 
μεταβληθεί στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει 
κινδύνους. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα, ως μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο, κατατάσσεται στην κατηγορία (5) καθώς 
ενέχει χαμηλότερο κίνδυνο από ένα μετοχικό Α.Κ. και υψηλότερο κίνδυνο από Α.Κ. ομολόγων 
και χρηματαγοράς. 
Οι παρακάτω ουσιώδεις κίνδυνοι δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη. Η παράθεσή 
τους δεν είναι εξαντλητική καθώς υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων του Επενδυτικού Τμήματος: 

• Κίνδυνος ρευστότητας: Επενδύσεις του Επενδυτικού Τμήματος ενδέχεται να 
ρευστοποιηθούν σε χαμηλότερες τιμές από τις τιμές αποτίμησης λόγω ανεπαρκούς 
ρευστότητας στην αγορά. 

• Κίνδυνος παραγώγων: Η χρήση παραγώγων αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Επενδυτικού Τμήματος. Η 
στρατηγική χρήσης των παραγώγων μπορεί να επιφέρει σημαντικές απώλειες στο 
Επενδυτικό Τμήμα. 

• Πιστωτικός κίνδυνος: Η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός εκδότη χρεωστικού 
τίτλου στο οποίο έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. 

• Λειτουργικός κίνδυνος: Αστοχίες ή καθυστερήσεις σε λειτουργίες ή διαδικασίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά το Επενδυτικό Τμήμα. 

• Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε οργανισμού που ενεργεί 
ως αντισυμβαλλόμενος σε συναλλαγές παραγώγων ή άλλων μέσων ή που παρέχει υπηρεσίες 
δανεισμού τίτλων ενδέχεται να εκθέσει το Επενδυτικό Τμήμα σε οικονομική ζημία. 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος: Οι διακυμάνσεις των νομισματικών ισοτιμιών ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την αξία του Επενδυτικού Τμήματος. 

• Κίνδυνος γεγονότος: Η συνολική αξία των επενδύσεων ενδέχεται να επηρεασθεί από 
υποτιμήσεις, πολιτικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις στις αγορές, ή ξαφνικές και ακανόνιστες 
διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές.



Επιβαρύνσεις 
Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α.Κ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω 
αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας. 

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση 

Προμήθεια Διάθεσης έως 3,00% 

Προμήθεια Εξαγοράς έως 1,00% 

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα 
ποσοστά των προμηθειών με βάση την ισχύουσα πολιτική προμηθειών. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες.  Για τις  ισχύουσες 
προμήθειες ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.  

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό 
του Α.Κ. κατά τη διάρκεια του έτους 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,82% 

 

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων 

Αμοιβή Επίδοσης  

Ισούται με 15%.  Η Αμοιβή Επίδοσης 
καταβάλλεται στο Διαχειριστή του 

Επενδυτικού Τμήματος για την επίτευξη 
θετικών αποδόσεων. Για περισσότερες 

πληροφορίες ανατρέξτε στο 
Ενημερωτικό δελτίο του Επενδυτικού 

Τμήματος. 
 

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του 
προηγούμενου οικονομικού έτους και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν 
περιλαμβάνουν την αμοιβή απόδοσης, το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων 
του χαρτοφυλακίου εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που 
καταβάλλει το Επενδυτικό Τμήμα κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου 
οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.  
 
Η Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται μόνον όταν η απόδοση της καθαρής τιμής του 
μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος, στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσης, είναι 
μεγαλύτερη από την τιμή του μεριδίου στο τέλος όλων των προηγούμενων χρήσεων 
(High Watermark) και της αρχικής τιμής έκδοσης του μεριδίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην 
ενότητα του Ενημερωτικού δελτίου με τίτλο "Αμοιβές και Έξοδα", το οποίο είναι 
διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.adepa.com. 

Παρελθούσες Αποδόσεις 

 

• Το Επενδυτικό Τμήμα συστάθηκε το 2018. 
• Αυτή η κατηγορία μεριδίων δημιουργήθηκε την 4/11/2019. 
• Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα και δεν διασφαλίζουν τις 

μελλοντικές. 
• Οι αναγραφόμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και 

δαπάνες του Επενδυτικού Τμήματος εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και 
εξαγοράς. 

• Το Επενδυτικό Τμήμα σταμάτησε να χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς το σημείο 
σύγκρισης (hurdle rate) EURO Swap (EONIA) 1 έτος την 30/06/2021. 

• Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το Ευρώ.

Πρακτικές Πληροφορίες 

• Θεματοφύλακας και Φορέας Πληρωμών: Quintet Private Bank (Europe) S.A. 
• Εταιρεία Διαχείρισης: ADEPA Asset Management S.A. (LU) 
• Διαχειριστής Επενδύσεων: ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
• Φορέας Μεταβιβάσεων και Μητρώου: Kredietrust Luxembourg S.A. με ανάθεση στην EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. (LU) 
• Νομική Μορφή: Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα αποτελεί επιμέρους επενδυτικό τμήμα του ΟΣΕΚΑ Incometric Fund (FCP- Αμοιβαίο Κεφάλαιο τύπου 

"Ομπρέλα") του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17/12/2010 (“UCITS Law”). Ο ως άνω ΟΣΕΚΑ εμπεριέχει πολλά επιμέρους Επενδυτικά Τμήματα. Σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε Επενδυτικού Τμήματος είναι απολύτως διαχωρισμένα προκειμένου κάθε Επενδυτικό Τμήμα 
να είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του. 

• Λοιπές πληροφορίες: Τα έγγραφα του παρόντος Επενδυτικού Τμήματος (Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, Ενημερωτικό Δελτίο, Κανονισμός, 
πρόσφατες εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις) διατίθενται χωρίς χρέωση, σε έντυπη μορφή, στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν αιτήματος των Μεριδιούχων 
στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης Adepa Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, στον ιστότοπό της www.adepa.com 
καθώς και στους διορισμένους Αντιπροσώπους της. 

• Δημοσίευση Τιμών: Πληροφόρηση για την πλέον πρόσφατη τιμή μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας 
Διαχείρισης, στον ιστότοπό της www.adepa.com καθώς και στους διορισμένους Αντιπροσώπους της. 

• Φορολογικό καθεστώς: Το Επενδυτικό Τμήμα υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και στο δίκαιο του Λουξεμβούργου. Σε συνάρτηση με τον τόπο 
κατοικίας σας, το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση στην επένδυσή σας. 

• Πολιτική Αποδοχών: Πληροφορίες για την ισχύουσα "Πολιτική Αποδοχών" της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία μεταξύ άλλων περιγράφει, την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για την απονομή των αμοιβών και των παροχών,  τον τρόπο υπολογισμού και απονομής των αμοιβών και παροχών είναι 
διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας www.adepa.com/remuneration-policy/. Περιληπτικό έντυπο αναφορικά με την "Πολιτική Αποδοχών" είναι διαθέσιμο 
χωρίς χρέωση στους Μεριδιούχους κατόπιν αιτήματος τους. 

• Μεταφορά μεταξύ επιμέρους Επενδυτικών Τμημάτων: Έχετε το δικαίωμα να ανταλλάξετε τα μερίδια της επένδυσής σας σε ένα Επενδυτικό Τμήμα με 
μερίδια ενός άλλου Επενδυτικού Τμήματος του ίδιου ΟΣΕΚΑ. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού στο 
τμήμα «Μετατροπή Μεριδίων» του κανονισμού. 

• Ευθύνη: Η ADEPA Asset Management S.A. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές μόνον αν αυτά είναι 
παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ. 

• Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα έχει λάβει άδεια σύστασης στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργο - CSSF. 
• Η ADEPA Asset Management S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο από την CSSF. 
• Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 16/03/2022. 

2020 2021

Δ/Α 0,20%

Α/Κ -5,23% 9,34%
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