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Προϊόν 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 

 
Σκοπός 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί 

διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε 

τη φύση, τους κινδύνους, τα έξοδα και τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος, καθώς και 

για να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 

BlackRock Private Infrastructure Opportunities ELTIF (το «Α/Κ»), Class D EUR (η «κατηγορία μεριδίων»), ISIN: LU2189945715, δημιουργημένο από την 

BlackRock France SAS (ο «διαχειριστής»). Ο διαχειριστής έχει συσταθεί στη Γαλλία και εποπτεύεται από την Autorité des Marchés Financiers σε σχέση με το παρόν 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.blackrock.com/kiid. Το παρόν έγγραφο φέρει ημερομηνία 11 

Νοεμβρίου 2020. 

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

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος 
Το Α/Κ είναι ένα υποκεφάλαιο της BlackRock Alternative Funds SCA SICAV-RAIF, μιας εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού μετοχικού κεφαλαίου (SICAV), η οποία 

είναι οργανωμένη ως κεφάλαιο τύπου «μανδύα» (umbrella fund) υπό τη μορφή ΕΕ κατά μετοχές (SCA), πληροί τις προϋποθέσεις ενός ειδικού οργανισμού 

εναλλακτικών επενδύσεων (reserved alternative investment fund - RAIF) και διέπεται από τους νόμους του Λουξεμβούργου. Το Α/Κ πληροί τις προϋποθέσεις ενός 

ευρωπαϊκού μακροπρόθεσμου επενδυτικού κεφαλαίου (ΕΜΕΚ) και κατατάσσεται ως οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων για ρυθμιστικούς σκοπούς. 

Στόχοι 
Το Α/Κ στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής ανάπτυξης και τη δημιουργία εσόδων επί των επενδύσεών του. 

Το Α/Κ στοχεύει στην επίτευξη του στόχου του μέσω επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού ιδιωτικής υποδομής μέσω συνεπενδύσεων («Συνεπενδύσεις») μαζί με 

χρηματοοικονομικούς, στρατηγικούς και λοιπούς τρίτους επενδυτές («Ανάδοχοι»). Το Α/Κ θα επιδιώξει να επιλέξει Συνεπενδύσεις σε διάφορους κλάδους 

υποδομών σε χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και άλλες περιοχές παγκοσμίως. Τουλάχιστον το 50% των συνολικών κεφαλαιακών δεσμεύσεων του Α/ 

Κ θα επενδυθεί στην Ευρώπη. 

Το Α/Κ θα επενδύει σε Συνεπενδύσεις μέσω τόκων (συμπεριλαμβανομένων μετοχικών τίτλων (π.χ. μετοχών), τόκων με χαρακτηριστικά παρόμοια με μετοχικούς 

τίτλους (όπως δάνεια που παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής σε κέρδη) και ορισμένων άλλων εταιρικών χρηματοδοτικών μέσων υπό τη μορφή 

χρηματοδότησης μεριδιούχων (π.χ. δανείων μεριδιούχων)) σε θυγατρικές εταιρείες συμμετοχών, συνεταιρικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς συνεπένδυσης 

(εξαιρουμένων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων). Το Α/Κ δύναται επίσης να επενδύει σε Συνεπενδύσεις σε δευτερεύουσα βάση (δηλαδή, αγορά 

τόκων από υφιστάμενους επενδυτές και όχι από τον εκδότη). Το Α/Κ δεν θα κατέχει χρέος ή άλλους τίτλους σε Συνεπένδυση εκτός αν κατέχει και μετοχικούς 

τίτλους σε αυτήν την επένδυση. 

Το Α/Κ δεν επιδιώκει την απόκτηση θέσεων ελέγχου (δηλαδή, να δρα ως κύριος επενδυτής) στις επενδύσεις του. Αντ 'αυτού, το Α/Κ προτίθεται να επενδύει 

σε βάση συνεπένδυσης μαζί με Αναδόχους. 

Κατά την αξιολόγηση των ευκαιριών Συνεπένδυσης και τη διαχείριση των υφιστάμενων Συνεπενδύσεων, το Α/Κ θα λαμβάνει υπόψη τις Αρχές των Ηνωμένων 

Εθνών για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις. 

Το Α/Κ δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε ρευστοποιήσιμα μέσα όπως ταμειακά αποθέματα, καταθέσεις ή μέσα χρηματαγοράς (δηλαδή, 

χρεόγραφα με βραχυπρόθεσμες λήξεις). Το Α/Κ δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (δηλαδή, επενδύσεις των οποίων οι τιμές 

βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού) για σκοπούς αντιστάθμισης μόνο. 

Ο διαχειριστής επενδύσεων του Α/Κ έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγει τις επενδύσεις του Α/Κ, με την επιφύλαξη των επενδυτικών περιορισμών που 

εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ, καθώς και άλλων επενδυτικών περιορισμών όπως περιγράφονται στο μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης του Α/Κ. 

Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των μεμονωμένων στοιχείων ενεργητικού υποδομής και αυτό να επηρεάσει την αξία των 

Συνεπενδύσεων, καθώς μπορεί να διευρύνει τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει την αξία της επένδυσής 

σας. 

Η απόδοση της επένδυσής σας στο Α/Κ σχετίζεται άμεσα με την αξία του υποκείμενου ενεργητικού του Α/Κ, μετά την αφαίρεση των εξόδων (ανατρέξτε στην 

ενότητα «Ποια είναι τα έξοδα;» παρακάτω). 

Η περίοδος διακράτησης της επένδυσής σας εξετάζεται παρακάτω στην ενότητα «Περίοδος διακράτησης και δυνατότητα πρόωρης απόσυρσης». 

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής 

Το Α/Κ προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές που: (i) διαθέτουν γνώση ή/και εμπειρία σε αυτούς τους τύπους προϊόντων, (ii) έχουν λάβει τις κατάλληλες επενδυτικές 

συμβουλές και (iii) έχουν την ικανότητα να επωμιστούν ζημίες ύψους έως και του ποσού που επένδυσαν στο Α/Κ. Το Α/Κ δεν είναι κατάλληλο για ιδιώτες επενδυτές 

που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη και μη ρευστή επένδυση. Η ελάχιστη επένδυση για αυτή την κατηγορία μεριδίων είναι 125.000 

Ευρώ. 

Ασφαλιστικές παροχές 

Το Α/Κ δεν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές. 

Διάρκεια 

Η διάρκεια του Α/Κ θα είναι δέκα έτη μετά (i) την ημερομηνία που έπεται κατά 18 μήνες της ημερομηνίας κατά την οποία γίνονται δεκτοί για πρώτη φορά στο Α/Κ 

τρίτοι επενδυτές ή (ii) την ημερομηνία που θα οριστεί από τον Ομόρρυθμο Εταίρο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, όποια είναι προγενέστερη. Ωστόσο, ο 

Ομόρρυθμος Εταίρος δύναται να παρατείνει τη διάρκεια του Α/Κ έως και δύο διαδοχικές ετήσιες περιόδους. Το Α/Κ δύναται επίσης, ανά πάσα στιγμή, να λυθεί από 

τους μεριδιούχους του με ψήφο τουλάχιστον του 75% των μεριδιούχων του Α/Κ. 

http://www.blackrock.com/kiid
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Κίνδυνοι και δυνητικές αποδόσεις 
Δείκτης κινδύνου 

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 υποστεί ζημία λόγω διακυμάνσεων στις αγορές ή λόγω 

αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους μας. 

Κατατάξαμε αυτό το προϊόν στην κατηγορία 6 από 7, η οποία είναι η 

κατηγορία του δεύτερου υψηλότερου κινδύνου. Αυτή η ταξινόμηση 

βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από μελλοντικές επιδόσεις σε πολύ υψηλό 

επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ πιθανό να έχουν 

αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Η εν λόγω κατάταξη 

δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, 

ενώ δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του 

Α/Κ. Η συμπερίληψη στη χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει απουσία 

κινδύνου. 

 
 

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Το νόμισμα αυτής της κατηγορίας μεριδίων ενδέχεται να διαφέρει από το νόμισμα της χώρας 

σας. Καθώς ενδέχεται να λαμβάνετε πληρωμές στο νόμισμα αυτής της κατηγορίας μεριδίων και όχι στο νόμισμα της χώρας σας, η τελική απόδοση 

θα εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. 

Η αφερεγγυότητα ορισμένων ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως φύλαξη ενεργητικού, ή που ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι για παράγωγα ή άλλα 

μέσα, μπορεί να εκθέσει το Α/Κ σε οικονομική ζημία. 

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή το σύνολο της 

επένδυσής σας. 

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

Σενάρια απόδοσης 
Επένδυση EUR 10,000 

Σενάρια 
   

n/a έτος 
 

n/a έτη 
 

10 έτη 

(Προτεινόμενη 

περίοδος 

διακράτησης)* 

    EUR  EUR  EUR 

  
Πόσα ενδέχεται να σας επιστραφούν 

μετά την αφαίρεση των εξόδων 

Μέση απόδοση ανά έτος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Δυσμενές 
 

Πόσα ενδέχεται να σας επιστραφούν 

μετά την αφαίρεση των εξόδων 

Μέση απόδοση ανά έτος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,100 

 
5.1% 

Μέσο 
 

Πόσα ενδέχεται να σας επιστραφούν 

μετά την αφαίρεση των εξόδων 

Μέση απόδοση ανά έτος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16,000 

 
9.5% 

Ευνοϊκό 
 

Πόσα ενδέχεται να σας επιστραφούν 

μετά την αφαίρεση των εξόδων 

Μέση απόδοση ανά έτος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19,800 

 
14.3% 

Ο παρών πίνακας εμφανίζει τα χρήματα που ενδέχεται να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ετών, στο πλαίσιο διαφορετικών σεναρίων, στην 
υποθετική περίπτωση επένδυσης 10.000 EUR. (*10 έτη από την τελική ημερομηνία κλεισίματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάρκεια» για περισσότερες 
λεπτομέρειες). Η μέση απόδοση αποτελεί εκτίμηση του ετήσιου εσωτερικού ρυθμού απόδοσης (IRR) που θα μπορούσατε να επιτύχετε επί του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου. 
Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες αποδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. 
Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης με βάση ιστορικά στοιχεία, κατά συνέπεια δεν είναι ακριβείς δείκτες. Οι 
αποδόσεις σας θα ποικίλλουν ανάλογα με τις αποδόσεις της αγοράς και την περίοδο διακράτησης της επένδυσης/του προϊόντος. 
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσό που θα σας επιστραφεί σε περίπτωση εξαργύρωσης πριν από 
το τέλος της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Είτε δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν, είτε θα πρέπει να καταβάλετε υψηλά έξοδα, 
είτε θα υποστείτε μεγάλη ζημία αν το πράξετε. 
Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα 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 πόσο 
που θα σας επιστραφεί. 

Τι θα συμβεί αν η BlackRock France SAS δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 
Το ενεργητικό του Α/Κ θα φυλάσσεται στον θεματοφύλακα, την State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (ο «θεματοφύλακας»). Σε περίπτωση 
αδυναμίας πληρωμής του διαχειριστή, το ενεργητικό του Α/Κ που φυλάσσεται από τον θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής του θεματοφύλακα, ή όποιου ενεργεί για λογαριασμό του, το Α/Κ ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία. Εντούτοις, ο κίνδυνος περιορίζεται ως έναν 
βαθμό από το γεγονός ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί υποχρεώνουν τον θεματοφύλακα να διαχωρίζει το ίδιο ενεργητικό του από το ενεργητικό του Α/Κ. Ο 
θεματοφύλακας θα έχει επίσης ευθύνη έναντι του Α/Κ και των επενδυτών για τυχόν ζημία που θα προκύψει, μεταξύ άλλων, από αμέλεια, απάτη ή σκόπιμη 
αποτυχία εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών). 

Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει περίοδο διακράτησης του 

προϊόντος διάρκειας 10 ετών. Ο πραγματικός κίνδυνος 

μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε περίπτωση που 

πουλήσετε το προϊόν πρόωρα, με αποτέλεσμα να 

ενδέχεται να εισπράξετε λιγότερα. Δεν μπορείτε να το 

εξαργυρώσετε πρόωρα, ενδέχεται όμως να μπορέσετε να 

πουλήσετε το προϊόν. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να 

πουλήσετε το προϊόν εύκολα ή μπορεί να αναγκαστείτε 

να πωλήσετε σε τιμή η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το 

ποσό που θα σας επιστραφεί. 

Υψηλότερος κίνδυνος Χαμηλότερος κίνδυνος 
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Ποια είναι τα έξοδα; 

Έξοδα ανά χρονική περίοδο 
 

Επένδυση EUR 10,000 

Σενάρια 

 

 
Αν εξαργυρώσετε μετά το n/a 

έτος 

 

 
Αν εξαργυρώσετε μετά το n/a 

έτη 

 

 
Αν εξαργυρώσετε μετά το 10 

έτη 

Συνολικά έξοδα (EUR) - - 2,203 

Επίπτωση επί της από δοσης (RIY) ανά 

έτος 
- - 2.20% 

Παρουσίαση εξόδων 

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει την επίδραση των συνολικών εξόδων που καταβάλλετε στην επενδυτική απόδοση που ενδέχεται να επιτύχετε. Τα 

συνολικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν εφάπαξ, συνεχή και παρεπόμενα έξοδα. 

Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι τα σωρευμένα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, για μία περίοδο διακράτησης. Τα ποσά υποθέτουν επένδυση ύψους 10.000 

ευρώ. Τα ποσά αποτελούν εκτιμήσεις και ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 

Το άτομο που θα σας πωλήσει ή θα σας συμβουλεύει σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το άτομο 

θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έξοδα και θα σας ενημερώσει για τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα τα έξοδα στην επένδυσή σας με την 

πάροδο του χρόνου. 

Σύνθεση εξόδων 
 

Ο παρών πίνακας εμφανίζει την επίπτωση επί της απόδοσης ανά έτος 

 
Εφάπαξ έξοδα 

Έξοδα εισόδου 0.03% Η επίπτωση των εξόδων που καταβάλλετε κατά την έναρξη της επένδυσής σας.* 

 

Έξοδα εξόδου 
 

0.00% 
Η επίπτωση των εξόδων που καταβάλλετε κατά την έξοδο από την επένδυσή σας στη 

λήξη της.* 

 
 

Συνεχή έξοδα 

Έξοδα συναλλαγών 

χαρτοφυλακίου 

 

0.02% 
Η επίπτωση των εξόδων αγοράς και πώλησης υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. 

** 

Έξοδα ασφάλισης Κανένα Η επίπτωση του ποσού που καταβάλλετε για την αγορά ασφαλιστικής προστασίας. 

 

Λοιπά συνεχή έξοδα 
 

1.34% 
Η επίπτωση των εξόδων που αφαιρούμε ετησίως για τη διαχείριση των επενδύσεών 

σας. 

 
Παρεπόμενα έξοδα 

Προμήθειες απόδοσης 0.00% Η επίπτωση της προμήθειας απόδοσης. 

Συμμετοχές επί της 

δημιουργίας υπεραξίας 

 

0.82% 
Η επίπτωση των συμμετοχών επί της δημιουργίας υπεραξίας. Αυτά τα κάνουμε όταν η 

επένδυση έχει απόδοση καλύτερη από 7%. 

Ο παρών πίνακας εμφανίζει την ετήσια επίπτωση διαφόρων τύπων εξόδων επί της απόδοσης της επένδυσής σας στο τέλος της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης 

και τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών εξόδων. 

* Επικοινωνήστε με τον χρηματιστή, τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή τον διανομέα σας για να ενημερωθείτε για τα πραγματικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν φόρων). 

** Αυτό το ποσό βασίζεται σε εκτιμώμενα έξοδα και συχνά αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία, κατά συνέπεια τα πραγματικά έξοδα που καταβάλλονται από έναν 

επενδυτή ενδέχεται να διαφέρουν. 

Ποια είναι η περίοδος διακράτησης και έχω δυνατότητα πρόωρης εξόδου; 

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης: τουλάχιστον 10 έτη 
Απαιτείται να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο Α/Κ από την ημέρα συμμετοχής σας έως την τελική ρευστοποίηση του Α/Κ, υπό την προϋπόθεση ότι αν είστε 
ιδιώτης επενδυτής, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματά σας θα 
σας επιστραφούν χωρίς κυρώσεις. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές πρέπει να αναμένουν ότι τα χρήματά τους θα παραμείνουν επενδεδυμένα στο Α/Κ για τουλάχιστον 
10 έτη (βλ. «Διάρκεια» παραπάνω). Η BlackRock δεν εξετάζει αν η παρούσα επένδυση είναι κατάλληλη για τις προσωπικές σας περιστάσεις. Αν έχετε οποιαδήποτε 
αμφιβολία για το αν το Α/Κ είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο και να 
αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές. Η απόδοση αντισταθμιζόμενου χαρτοφυλακίου (RHP) αποτελεί εκτίμηση και δεν θα πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως εγγύηση ή ένδειξη των μελλοντικών αποδόσεων ή των επιπέδων κινδύνου. 

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία; 
Αν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας που λάβατε και θέλετε να υποβάλετε καταγγελία, θα πρέπει να γράψετε στον διανομέα ή 
τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο, αποστέλλοντας αντίγραφο της επιστολής στο τμήμα διοίκησης του Α/Κ, στη διεύθυνση: State Street Bank International 
GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Οι επενδυτές ενδέχεται επίσης, υπό ορισμένες 
συνθήκες, να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή της AMF, στη διεύθυνση: AMF Ombudsman’s Office, 17, Place de la 
Bourse, 75082 Paris Cedex 02, France  (ιστοσελίδα:  www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-declarations/Contact?lst_select_form_theme_id= 
mediation, Γραφείο υποδοχής: (+33) 1 5345 6000, Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: (+33) 1 5345 6200). 

Λοιπές συναφείς πληροφορίες 

Το πιο πρόσφατο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, του μνημονίου ιδιωτικής τοποθέτησης και της τελευταίας ετήσιας έκθεσης, καθώς και τυχόν πρόσθετες 
πληροφορίες που εκδίδονται για τους επενδυτές, είναι διαθέσιμα στα γραφεία του διανομέα ή του χρηματοοικονομικού σας συμβούλου. Οι υπολογισμοί των 
εξόδων, των αποδόσεων και των κινδύνων που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που ορίζεται από τους 
κανόνες της ΕΕ. 

http://www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-declarations/Contact?lst_select_form_theme_id

