
Σελίδα 1/3 | Έγγραφο βασικών πληροφοριών | 31 Μαρτίου 2023 

 

  

Έγγραφο βασικών πληροφοριών 
Σκοπός 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι 
πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη 
και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 

 

Προϊόν 
 

European Property Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ) 

ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Morgan Stanley Investment Funds (ο «ΟΣΕΚΑ») 

Κατηγορία Μεριδίων: Z (LU0360481740) ("Προϊόν") 
Παραγωγός PRIIP: MSIM Fund Management (Ireland) Limited 

www.morganstanley.com/im 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε (+352) 34 64 61 10 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το PRIIPs έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύονται από την Επιτροπή Εποπτείας 
του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

H MSIM Fund Management (Ireland) Limited έχει οριστεί ως η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και έχει λάβει 
έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η MSIM Fund Management Ireland είναι μέλος της Morgan Stanley, ενός παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού ομίλου. 

Ημερομηνία παρόντος εγγράφου: 31 Μαρτίου 2023 

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε. 
     

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος 

Αυτό το προϊόν είναι μια συσσωρευμένη κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
που εκφράζεται σε EUR. Ο ΟΣΕΚΑ είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με 
μεταβλητό κεφάλαιο και χαρακτηρίζεται ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, και των ενίοτε τροποποιήσεών της. 

Ως οργανισμός επενδύσεων, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από τις 
επιδόσεις των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του. 

Διάρκεια 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Όλα τα μερίδια του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να εξαγοραστούν από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΟΣΕΚΑ ή στη γενική συνέλευση των μεριδιούχων σε ορισμένες περιστάσεις και οι 
σχετικές λεπτομέρειες περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Ως εκ τούτου, η 
Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να τερματίσει μονομερώς τη λειτουργία 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Στόχος 

Επενδυτικός στόχος: 

Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επένδυσής σας. 

Κύριες επενδύσεις: 

Τουλάχιστον το 70% των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πραγματοποιείται 
σε μετοχές εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητα. 

Επενδυτική πολιτική: 

Επένδυση σε εταιρείες του κλάδου ακινήτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται αμοιβαία κεφάλαια όπως εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα 
(REIT) και αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα (property unit trusts). 
Όπου χρησιμοποιούνται αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες, ο επενδυτής μπορεί να 
επιβαρυνθεί έμμεσα με τις τρέχουσες δαπάνες διαχείρισης και των εν λόγω 
επενδύσεων. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί σημαντικούς παράγοντες για μακροπρόθεσμες 
βιώσιμες υψηλές αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων ΠΚΔ, και 
επιδιώκει να συνεργάζεται με ομάδες διαχείρισης εταιρειών ως προς αυτόν τον σκοπό, 
κάτι που αποτελεί ουσιώδες και ενσωματωμένο σκέλος της επενδυτικής διαδικασίας. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει αποκλεισμούς τίτλων σε σχέση με τα προϊόντα 
καπνού, το κλίμα και το εμπόριο όπλων και περιορισμούς σε σχέση με εταιρείες που 
εμπλέκονται σε σημαντικά αμφιλεγόμενα θέματα ΠΚΔ χωρίς ουσιαστική προσπάθεια 
διόρθωσης και βελτίωσης, καθώς και εταιρείες που έχουν στην κυριότητά τους ή 
διαχειρίζονται ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως ιδιωτικές φυλακές ή για την 
παραγωγή και επεξεργασία κάνναβης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

(www.morganstanleyinvestmentfunds.com και www.morganstanley.com/im). 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετράει την απόδοσή του σε σχέση με τον δείκτη FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Total Return Index (ο «Δείκτης 
Αναφοράς»). Το Αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν έχει 
σχεδιαστεί για παρακολούθηση του Δείκτη αναφοράς. Επομένως, η διαχείριση του 
Αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιορίζεται από τη σύνθεση του Δείκτη αναφοράς. 

Άλλες πληροφορίες: 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 30% του ενεργητικού του σε 
επενδύσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια 

Εξαγορά και Διαπραγμάτευση: Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν 
μερίδια οποιαδήποτε πλήρη εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο. 

Πολιτική διανομής: Το εισόδημα που προέρχεται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
επανεπενδύεται και σωρεύεται στην αξία των μεριδίων του. 

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προορίζεται για επενδυτές που σχεδιάζουν να αποσύρουν 
τα χρήματά τους σε 5 έτη. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προορίζεται για επενδυτές που: 

- Επιδιώκουν απόδοση κατά τη µεσο-µακροπρόθεσµα διάρκεια 

- Επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχικούς τίτλους 

- Επιδιώκουν εισόδημα είτε με τη μορφή αύξησης κεφαλαίου είτε μέσω διανομών, 
όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πολιτική μερισμάτων» του ενημερωτικού δελτίου 

- Αποδέχονται τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό το είδος επένδυσης, όπως 
αναφέρονται στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου» του ενημερωτικού δελτίου 

Θεματοφύλακας: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για 
ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε αμοιβαίου 
κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα βάσει νόμου, κάτι που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις που 
αποδίδονται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επηρεάζουν το έτερο αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να μετατρέπουν τα μερίδιά τους σε μερίδια άλλου 
αμοιβαίου κεφαλαίου/κατηγορίας του ΟΣΕΚΑ, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Μετατροπή μεριδίων» του ενημερωτικού δελτίου. 

 

Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας 
έκθεσης ολόκληρου του ΟΣΕΚΑ, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες, όπως για 
την τελευταία τιμή των μεριδίων, παρέχονται χωρίς χρέωση, στα Αγγλικά, από την 
επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, 
European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, 
Luxembourg. 
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Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 

Δείκτης κινδύνου 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος 

 
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 

5 έτη. 

 

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική 

διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο 

στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του 
προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να 
χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας 
πληρώσουμε. 

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου 
μεσαία-υψηλή. 

Οι δυνητικές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις αξιολογούνται σε μεσαίο-υψηλό 
επίπεδο και οι αρνητικές συνθήκες στις αγορές πιθανόν θα επηρεάσουν την ικανότητα 
πραγματοποίησης πληρωμής σε εσάς. 

 

 

 

 

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Το νόμισμα αυτής της 
κατηγορίας μεριδίων ενδέχεται να διαφέρει από το νόμισμα της χώρας σας και καθώς 
ενδέχεται να λάβετε πληρωμές στο νόμισμα αυτής της κατηγορίας μεριδίων και όχι στο 
νόμισμα της χώρας σας, η τελική απόδοση θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική 
ισοτιμία μεταξύ αυτών των δύο νομισμάτων. 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου δεν απεικονίζει επαρκώς όλους τους κινδύνους που 
επηρεάζουν το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Αυτή η αξιολόγηση δεν συνυπολογίζει άλλους παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη πριν από την επένδυση και οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

Πίστωση, Ακίνητα, Αντισυμβαλλόμενος, Αειφορία, Ρευστότητα 

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, 
επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση στη διαδικτυακή τοποθεσία: 
https://www.morganstanley.com/im 

Αν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να 
χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. 

 

 

 

 

Σενάρια επιδόσεων 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος που πληρώνετε στον 
σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας 
επιστραφεί. 

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με 
ακρίβεια. 

Το δυσμενές, το μετριοπαθές και το ευνοϊκό σενάριο που απεικονίζονται παρέχονται ως παράδειγμα χρησιμοποιώντας τις χειρότερες, μέτριες και καλύτερες επιδόσεις του 
προϊόντος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών μέσω του προσδιορισμού, ανάλογα με τα σενάρια επιδόσεων και όπως ορίζεται στον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα 
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, όλων των αλληλοκαλυπτόμενων υπο-διαστημάτων ξεχωριστά (i) που ισούνται σε διάρκεια με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης τα οποία 
αρχίζουν ή λήγουν κάθε μήνα και εμπεριέχονται στην περίοδο των 10 ετών ή (ii) που ισούνται ή είναι μικρότερα σε διάρκεια από τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, αλλά 
ισούνται ή είναι μεγαλύτερα σε διάρκεια από ένα έτος, τα οποία λήγουν στο τέλος της περιόδου των 10 ετών. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο 
μέλλον. 

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. 

Δυσμενές: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 01/2020 και 02/2023. 

Μετριοπαθές: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 04/2017 και 03/2022. 

Ευνοϊκό: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 07/2013 και 06/2018. 

 

Συνιστώμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης: 5 έτη 
Παράδειγμα επένδυσης: 10 000 EUR 

 

Σενάρια 

 
 Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 

1 έτος 

Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 

5 έτη 

(συνιστώμενη περίοδος 

διακράτησης) 

Ελάχιστο Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. 

Ακραίων καταστάσεων Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1 040 EUR 570 EUR 

Μέση απόδοση κάθε έτος - 89,64 % - 43,66 % 

Δυσμενές Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 6 340 EUR 6 780 EUR 

Μέση απόδοση κάθε έτος - 36,56 % - 7,47 % 

Μετριοπαθές Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10 310 EUR 11 410 EUR 

Μέση απόδοση κάθε έτος 3,09 % 2,67 % 

Ευνοϊκό Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 14 750 EUR 16 690 EUR 

Μέση απόδοση κάθε έτος 47,5 % 10,78 % 

 

Για οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο με ιστορικά δεδομένα λιγότερα των 10 ετών, ένας κατάλληλος έμμεσος δείκτης αναφοράς εφαρμόζεται για τους υπολογισμούς των 
σεναρίων επιδόσεων. Οι υπολογισμοί αυτοί δεν συνυπολογίζουν όλο το ισχύον κόστος. 

Τι συμβαίνει αν MSIM Fund Management (Ireland) Limited δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 

Τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου φυλάσσονται με ασφάλεια από τον Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας Διαχείρισης, τα στοιχεία 

ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου που φυλάσσονται με ασφάλεια από τον Θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστούν. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα, το 

αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί χρηματοοικονομική ζημία. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος μετριάζεται σε έναν ορισμένο βαθμό, καθώς ο Θεματοφύλακας υποχρεούται βάσει 

του νομικού και κανονιστικού πλαισίου να διαχωρίζει το ενεργητικό του από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας θα ευθύνεται επίσης απέναντι στο 

αμοιβαίο κεφάλαιο και στους επενδυτές για οποιαδήποτε ζημία η οποία προκύπτει από δική του αμέλεια, απάτη ή εσκεμμένη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Η 

ζημία αυτή δεν καλύπτεται από κάποιο πρόγραμμα αποζημίωσης ή προστασίας των επενδυτών. 
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Ποιο είναι το κόστος; 

Το πρόσωπο που σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω 

πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας. 

Κόστος με την πάροδο του χρόνου 

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το 

χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού 

επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης. Υποθέσαμε ότι (i) στο πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες 

περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο και ότι (ii) EUR επενδύονται 10.000. 

 

Παράδειγμα επένδυσης 10 000 EUR 
Εάν αποχωρήσετε έπειτα από  

1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε έπειτα από  

5 έτη (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) 

Συνολικό κόστος 223 EUR 824 EUR 

Ετήσιος αντίκτυπος 2,23 % 1,44 % 

 

*Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο 

διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 4,11 % πριν από την αφαίρεση του κόστους και 2,67 % μετά την αφαίρεση του κόστους. 

Σύνθεση του κόστους 

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση Εάν αποχωρήσετε έπειτα από  
1 έτος 

Κόστος εισόδου 1,00% του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Σε περίπτωση της 

μετατροπής μεριδίων σε άλλη κατηγορία ή άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεν χρεώνεται καμία 

προμήθεια μετατροπής, αλλά μπορεί να ζητηθεί από τους μεριδιούχους να επιβαρυνθούν με τη 

διαφορά της προμήθειας εγγραφής εάν είναι υψηλότερη. 

 100 EUR 

Κόστος αποχώρησης Αμοιβή αποχώρησης ενδέχεται να χρεώνεται για αυτό το προϊόν κατά τη διακριτική ευχέρεια της 

Εταιρείας Διαχείρισης. Μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% του εξαγορασθέντος ποσού και 

συνυπολογίζει τους τόκους των υφιστάμενων μεριδιούχων. 

Α/A 

Τρέχον κόστος  

Αμοιβές διαχείρισης και άλλο 
διοικητικό ή λειτουργικό κόστος 

0,87% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό 

κόστος κατά το τελευταίο έτος. 

89 EUR 

Κόστος συναλλαγής 0,32% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν 

αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα 

ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.  

33 EUR 

Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις  

Αμοιβές επιδόσεων Δεν ισχύει αμοιβή επιδόσεων για αυτό το προϊόν. Α/A  

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη 
του; 

Συνιστώμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης: 5 έτη 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για επενδύσεις με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να διατηρήσετε την επένδυσή σας τουλάχιστον για 5 έτη. 

Ωστόσο, μπορείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας χωρίς ποινή αποεπένδυσης πριν από τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης ή να διατηρήσετε την επένδυση για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα αιτήματα εξαγοράς πρέπει να λαμβάνονται από τον υπεύθυνο μητρώου και μεταβιβάσεων το αργότερο έως τη 1 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

προκειμένου να εξεταστούν βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο που ισχύει κατά την εν λόγω ημερομηνία αποτίμησης. Τα αιτήματα εξαγοράς που λαμβάνονται από 

τον υπεύθυνο μητρώου και μεταβιβάσεων μετά από την εν λόγω καταληκτική προθεσμία θα εξετάζονται κατά την επόμενη ημερομηνία αποτίμησης. Εξαγορές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν για οποιονδήποτε αριθμό μεριδίων. Οι πληρωμές εξαγορών θα πραγματοποιούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για τις τράπεζες, που είναι και ημέρες κατά τις 

οποίες η αλλοδαπή αγορά συναλλάγματος είναι ανοιχτή, μετά από την εξαγορά των μεριδίων. Οποιαδήποτε εξαργύρωση πριν από τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου 

διακράτησης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επένδυσή σας. 

 

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία; 

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή καταγγελίας σε www.morganstanley.com/im. 

Μπορείτε, επίσης, να αποστείλετε την καταγγελία σας μέσω email στο cslux@morganstanley.com ή εγγράφως στην εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου στο: MSIM 

Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το 

πρόσωπο που σας συμβούλεψε για αυτό το προϊόν ή που σας πώλησε αυτό το προϊόν, θα σας ενημερώσει εκείνο σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας. 

 

Άλλες συναφείς πληροφορίες 

Διαχειριστής 

Επενδύσεων: 

Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, London, E14 4QA, United Kingdom. 

Προηγούμενες 

επιδόσεις: 

Πληροφορίες για τις προηγούμενες επιδόσεις σχετικά με αυτό το προϊόν παρέχονται στο www.morganstanley.com/im και απευθείας μέσω αυτού του 

συνδέσμου (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0360481740_el_GR.pdf). 

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ως το ποσοστό ζημίας ή κέρδους ανά έτος κατά τα τελευταία 10 έτη. 

Σενάρια επιδόσεων: Τα σενάρια προηγούμενων επιδόσεων σχετικά με αυτό το προϊόν παρέχονται στο www.morganstanley.com/im και απευθείας μέσω αυτού του 

συνδέσμου (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0360481740_el_GR.csv). 

 


