Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ
Το παρόν ζγγραφο ςασ παρζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ ςχετικά με αυτό το
αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφθμιςτικό υλικό. Οι πλθροφορίεσ απαιτοφνται από τον
νόμο, προκειμζνου να ςασ βοθκιςουν να κατανοιςετε τθ φφςθ και τουσ κινδφνουσ τθσ
επζνδυςθσ ςε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σασ ςυμβουλεφουμε να το διαβάςετε, οφτωσ ϊςτε
να αποφαςίςετε εάν κα επενδφςετε ζχοντασ γνϊςθ των πραγμάτων.

Cheyne Global Credit Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ζνα επιμζρουσ αμοιβαίο κεφάλαιο τθσ
Cheyne Select UCITS Fund plc
Κατθγορία GCDH D1 (€) – Κωδικόσ ISIN: IE00B511RX85
Σηότοι και επενδσηική πολιηική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδφει μζςω χριςθσ δανειακϊν κεφαλαίων ςε παράγωγα όπωσ Συμβάςεισ Ανταλλαγισ Πιςτωτικοφ Κινδφνου («CDS») και
ςε ομόλογα, τα οποία παρζχουν αποδόςεισ με βάςθ εταιρικοφσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποδόςεων
τόςο από τόκουσ όςο και από περιοδικζσ πλθρωμζσ που ειςπράττει από τισ επενδφςεισ του, κακϊσ και από τθν άνοδο και τθν πτϊςθ τθσ αξίασ των
χρεωςτικϊν τίτλων και των παραγϊγων τουσ που εκδίδουν μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ, και των τιμϊν ομολόγων γενικά.






Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δφναται να αποκτά ζκκεςθ ςε κζςεισ
αγοράσ και πϊλθςθσ επί εταιρικϊν χρεωςτικϊν τίτλων και κα
αποκτά κζςεισ αγοράσ και πϊλθςθσ CDS επί του πιςτωτικοφ
κινδφνου που ενζχουν μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ ι κα
αγοράηει ι κα πωλεί εταιρικά ομόλογα.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κα διατθρεί γενικά κζςεισ αγοράσ
πιςτωτικοφ κινδφνου, δθλαδι κα διατθρεί τοποκετιςεισ που
επωφελοφνται όταν μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ι θ αγορά
χρεωςτικϊν τίτλων ςτο ςφνολό τθσ παραμζνει ςτακερι, δεν
αντιμετωπίηει πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ι/και παρουςιάηει ζνα
πιςτωτικό περιβάλλον που βελτιϊνεται. Εντοφτοισ, το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο δφναται να διατθρεί κζςεισ πϊλθςθσ ςε κάποιο
τμιμα ι ςτο ςφνολο του χαρτοφυλακίου του, δθλαδι να
διατθρεί τοποκετιςεισ που επωφελοφνται εάν ςυμβεί το
αντίκετο, δθλαδι όταν μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ι θ αγορά
ςτο ςφνολό τθσ αντιμετωπίηει πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ι/και
παρουςιάηει ζνα πιςτωτικό περιβάλλον που επιδεινϊνεται.
Κατά τθν επιλογι πιςτωτικϊν κζςεων αγοράσ, ο Διαχειριςτισ
Επενδφςεων κα διεξάγει ζρευνα ςχετικά με τα κεμελιϊδθ
πιςτωτικά μεγζκθ, προκειμζνου να προςδιορίηει ελκυςτικοφσ
υποτιμθμζνουσ εταιρικοφσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ. Κατά τθν
επιλογι κζςεων πϊλθςθσ, κα εφαρμόηει τα αντίκετα κριτιρια.
Πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ υψθλϊν ςυνολικϊν
ποςοςτϊν απόδοςθσ επιλζγοντασ υπερτιμθμζνουσ ι










υποτιμθμζνουσ εταιρικοφσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ με εφλογουσ
κινδφνουσ και μζτριο επίπεδο μεταβλθτότθτασ.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κα χρθςιμοποιεί τθ δανειακι εξάρτθςθ
(δθλαδι δφναται να αποκτά μεγαλφτερθ ζκκεςθ ςτθν
υποκείμενθ επζνδυςθ ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ τθσ
απευκείασ επζνδυςθσ) – πρωτίςτωσ μζςω τθσ χριςθσ των CDS.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κα εςτιάηει τισ επενδφςεισ του ςε
εταιρείεσ τθσ Ευρϊπθσ, των Η.Π.Α. και άλλων ανεπτυγμζνων
αγορϊν.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καταβάλλει μερίςματα – τυχόν
κζρδθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κα επανεπενδφονται.
Οι επενδυτζσ δφνανται να αγοράηουν ι να εξαγοράηουν τα
μερίδιά τουσ κακθμερινά, κατόπιν αιτιματοσ και με
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ μίασ εργάςιμθσ θμζρασ.
Σφςταςθ: οι επενδφςεισ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδζχεται
να μθν είναι κατάλλθλεσ για επενδυτζσ που ςκοπεφουν να
αποςφρουν τα χριματά τουσ εντόσ 2 (δφο) ζωσ 4 (τεςςάρων)
ετϊν.
Για πλιρθ και αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τον επενδυτικό
ςτόχο και τθν πολιτικι, κακϊσ και τισ πολιτικζσ εγγραφισ και
εξαγοράσ, ανατρζξτε ςτο προςάρτθμα του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
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Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάγεται ςτθν κατθγορία 4, κακϊσ
επενδφει με βάςθ τόςο τισ κζςεισ αγοράσ όςο και τισ κζςεισ
πϊλθςθσ, ςε πιςτωτικοφσ τίτλουσ και μζςα που ςυνδζονται με
πιςτωτικοφσ τίτλουσ.
Η κατθγοριοποίθςθ βαςίηεται ςε ιςτορικά δεδομζνα και
ενδζχεται να μθν αποτελεί αξιόπιςτθ ζνδειξθ για το μελλοντικό
προφίλ κινδφνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η κατθγορία
κινδφνου που εμφανίηεται δεν είναι εγγυθμζνθ και ενδζχεται να
αλλάξει διαχρονικά. Η κατάταξθ ςτθν κατϊτατθ κατθγορία
κινδφνου δεν ςυνεπάγεται επζνδυςθ χωρίσ κινδφνουσ.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν παρζχει καμία προςταςία κεφαλαίου
ι εγγφθςθ απόδοςθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτθν ενότθτα του
ενθμερωτικοφ δελτίου με τίτλο «Παράγοντεσ Κινδφνου».
Κατά τθν επιδίωξθ του επενδυτικοφ ςτόχου του, το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
κα
εκτίκεται
ςε
πρόςκετουσ
κινδφνουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά αλλά χωρίσ περιοριςμό, των εξισ:
Κίνδυνοσ αντιςτάκμιςθσ διάρκειασ: (Κατθγορίεσ DH) Η
αντιςτάκμιςθ τθσ διάρκειασ ζχει ςτόχο να μειϊςει τον αντίκτυπο
μιασ αφξθςθσ ςτα επιτόκια επί τθσ αξίασ των υποκείμενων
επενδφςεων που διατθροφνται, αλλά οι εν λόγω προςπάκειεσ
ενδζχεται να αποτφχουν, προκαλϊντασ αρνθτικό οικονομικό
αντίκτυπο ςτθν τιμι του μεριδίου. (Κατθγορίεσ D) Οι κατθγορίεσ
που δεν αντιςτακμίηουν τθ διάρκεια είναι πιο επιρρεπείσ ςε
χαμθλότερθ ι αρνθτικι επίδοςθ λόγω πικανισ

υποχϊρθςθσ τθσ τιμισ των υποκείμενων επενδφςεων ςε
ομόλογα όταν τα επιτόκια αυξάνονται.
Η δανειακι εξάρτθςθ μπορεί να μεγιςτοποιιςει τα κζρδθ και
τισ ηθμίεσ, ιδίωσ ςε περιόδουσ αςυνικιςτων και δυςμενϊν
ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ.
Οριςμζνα Παράγωγα ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα κζρδθ
ι ηθμίεσ μεγαλφτερεσ από το αρχικό ποςό τθσ επζνδυςθσ.
Ζνασ ςυμβαλλόμενοσ με τον οποίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ενδζχεται να μθν εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του ι να πτωχεφςει, γεγονόσ το οποίο μπορεί
ενδεχομζνωσ να εκκζςει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ςε
χρθματοοικονομικι ηθμία.
Γενικά, τα εταιρικά ομόλογα και τα εταιρικά CDS, ςτα οποία
επενδφει
το
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο,
είναι
άκρωσ
ρευςτοποιιςιμα με υψθλό όγκο ςυναλλαγϊν. Το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο αναμζνεται να πραγματοποιεί ςθμαντικζσ
επενδφςεισ ςε παράγωγα, ιδίωσ CDS.
Πρόκειται για
ςυμβάςεισ που εκκζτουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ςτθν
επίδοςθ μιασ μεμονωμζνθσ υποκείμενθσ επιχείρθςθσ. Τα
CDS κα εκκζτουν επίςθσ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ςτον κίνδυνο
μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τθν πλευρά του
αντιςυμβαλλομζνου ςτθ ςφμβαςθ CDS, ο οποίοσ κα είναι
γενικά μια μεγάλθ διεκνισ τράπεηα.
Ο Διαχειριςτισ
Επενδφςεων κα παρακολουκεί και κα περιορίηει τθν ζκκεςθ
ςε όλουσ τουσ αντιςυμβαλλομζνουσ ςυμβάςεων CDS, ενϊ κα
παρακολουκεί
τθν
αξιοπιςτία
των
εν
λόγω
αντιςυμβαλλομζνων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίκεται ςτον πιςτωτικό κίνδυνο
εκδοτϊν εταιρικϊν χρεωςτικϊν τίτλων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιχειρεί τθν αντιςτάκμιςθ των
κατθγοριϊν που δεν είναι εκπεφραςμζνεσ ςε ευρϊ ζναντι
του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου. Δεν μπορεί να παραςχεκεί
καμία εγγφθςθ ότι θ αντιςτάκμιςθ κα είναι επιτυχισ.

Επιβαρύνζεις για ασηό ηο Αμοιβαίο Κεθάλαιο
Εφάπαξ επιβαρφνςεισ που ειςπράττονται πριν ι μετά τθν επζνδυςι ςασ
Επιβάρυνςθ ειςόδου

Καμία

Επιβάρυνςθ εξόδου
3,0%
Αυτό είναι το μζγιςτο που μπορεί να αφαιρεκεί από τα χριματά ςασ πριν
από τθν επζνδυςι τουσ ι πριν από τθν καταβολι των προςόδων τθσ
επζνδυςισ ςασ.
Χρεώςεισ που ειςπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τθ
διάρκεια ενόσ ζτουσ
Τρζχουςεσ επιβαρφνςεισ 2,15%
Επιβαρφνςεισ που ειςπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό
οριςμζνεσ ειδικζσ προχποκζςεισ
Αμοιβι επίδοςθσ
10% επί του ποςοφ κατά το οποίο θ κακαρι
αξία ενεργθτικοφ τθσ Κατθγορίασ υπερβαίνει
το επιτόκιο EURIBOR 3 μθνϊν για τθν περίοδο
(«ελάχιςτο όριο») και τθν προθγοφμενθ
υψθλότερθ κακαρι αξία ενεργθτικοφ που ζχει
καταγράψει θ Κατθγορία («ανϊτατο όριο»).
Σε ό,τι αφορά τθν αμοιβι επίδοςθσ,
οποιαδιποτε υποεπίδοςθ ςε ςχζςθ με τθν
αξία των μεριδίων κατά το χρόνο τθσ
επζνδυςθσ ι ςε ςχζςθ με τθν τελευταία φορά
που καταβλικθκε αμοιβι επίδοςθσ, πρζπει να
καλφπτεται προτοφ καταβλθκεί οποιαδιποτε
περαιτζρω αμοιβι επίδοςθσ. Η αμοιβι
επίδοςθσ που καταβλικθκε το 2016 ανιλκε
ςτο 0,24% τθσ ΚΑΕ τθσ Κατθγορίασ.
Αμοιβι μετατροπισ

5%

Προηγούμενες επιδόζεις

Οι επιβαρφνςεισ που καταβάλλετε χρθςιμοποιοφνται για τθν
καταβολι των εξόδων λειτουργίασ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων διαφιμιςθσ και διανομισ
του. Αυτζσ οι επιβαρφνςεισ μειϊνουν τθ δυνθτικι ανάπτυξθ τθσ
επζνδυςισ ςασ.
Γενικά, δεν υπάρχουν εφάπαξ επιβαρφνςεισ που επιβάλλονται
πριν ι μετά τθν επζνδυςι ςασ ςτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το αρικμθτικό ςτοιχείο των τρεχουςϊν επιβαρφνςεων βαςίηεται
ςτα ζξοδα για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αμοιβϊν διαχείριςθσ που
καταβάλλονται ςτον Διαχειριςτι Επενδφςεων.
Αυτό το
αρικμθτικό ςτοιχείο ενδζχεται να ποικίλλει από ζτοσ ςε ζτοσ. Δεν
ςυμπεριλαμβάνει τισ Αμοιβζσ Επίδοςθσ όπωσ περιγράφονται ςτο
παρόν και τα ζξοδα ςυναλλαγϊν του χαρτοφυλακίου, εκτόσ από
τισ επιβαρφνςεισ ειςόδου/εξόδου που καταβάλλει το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο κατά τθν αγορά ι τθν πϊλθςθ τίτλων ςε άλλα αμοιβαία
κεφάλαια.
Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διακζτουν τθν εξουςία να
επιβάλλουν αμοιβι μετατροπισ φψουσ ζωσ 5% επί τθσ κακαρισ
αξίασ ενεργθτικοφ ανά μερίδιο, το οποίο πρόκειται να εκδοκεί
ςτο επιμζρουσ αμοιβαίο κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ςτα μερίδια του
οποίου ηθτικθκε μετατροπι.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιβαρφνςεισ και τα
ζξοδα, ανατρζξτε ςτισ ενότθτεσ «Αμοιβζσ και ζξοδα» του
προςαρτιματοσ και του ενθμερωτικοφ δελτίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, τα οποία είναι διακζςιμα ςτθ διαδικτυακι τοποκεςία
www.cheynecapital.com ι από το τμιμα Cheyne Capital Investor
Relations ςτθ διεφκυνςθ IR@cheynecapital.com ι καλϊντασ ςτο
+44 (0) 207 968-7380.
Οι ιςτορικζσ επιδόςεισ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ενδζχεται να μθν είναι ενδεικτικζσ για τισ μελλοντικζσ
επιδόςεισ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτά τα
αποτελζςματα αντικατοπτρίηουν τισ τρζχουςεσ επιδόςεισ
των μεριδίων Κατθγορίασ GCDH-D1 (€), για κάκε πλιρεσ
θμερολογιακό ζτοσ κατά το οποίο πϊλθςε μερίδια, μετά
τθν αφαίρεςθ όλων των αμοιβϊν, και υπολογίηονται ςε
ευρϊ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ζλαβε άδεια λειτουργίασ
τον Απρίλιο του 2012 και πϊλθςε για πρϊτθ φορά
μερίδια Κατθγορίασ GCDH-D1 (€) τον Μάιο του 2014.

Πρακηικές πληροθορίες













Οι παροφςεσ Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ είναι αντιπροςωπευτικζσ για τθν ακόλουκθ άλλθ κατθγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
GCD D1 (€).
Αποκετιριο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θ Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
Διαχειριςτισ Επενδφςεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θ Cheyne Capital Management (UK) LLP, θ οποία υπόκειται ςε ζλεγχο από τθν Αρχι
Χρθματοπιςτωτικισ Συμπεριφοράσ (Financial Conduct Authority) του Ηνωμζνου Βαςιλείου.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ζνα επιμζρουσ αμοιβαίο κεφάλαιο τθσ Cheyne Select UCITS Fund plc (θ «Εταιρεία»), μιασ επενδυτικισ εταιρείασ ανοικτοφ τφπου με
διαχωριςμζνθ ευκφνθ μεταξφ των επιμζρουσ αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό ςθμαίνει ότι τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ επζνδυςισ ςασ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξόφλθςθ υποχρεϊςεων άλλων επιμζρουσ αμοιβαίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιο πρόςφατων τιμϊν των μεριδίων, για πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ άλλεσ κατθγορίεσ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλο ενθμερωτικό υλικό, ςυμπεριλαμβανομζνου του ενθμερωτικοφ δελτίου και των
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων (τα οποία ζχουν καταρτιςτεί για όλθ τθν Εταιρεία ςυνολικά), επιςκεφκείτε τθ διαδικτυακι τοποκεςία
www.cheynecapital.com διατίκενται επίςθσ από το τμιμα Cheyne Capital Investor Relations ςτθ διεφκυνςθ IR@cheynecapital.com ι καλϊντασ ςτο
+44 (0) 207 968-7380. Όλα τα ζγγραφα διατίκενται δωρεάν, ςτα Αγγλικά.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται ςτθ φορολογικι νομοκεςία τθσ Ιρλανδίασ, γεγονόσ που ενδζχεται να ζχει επίδραςθ ςτθν προςωπικι φορολογικι ςασ
κατάςταςθ ωσ επενδυτι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδυτζσ κα πρζπει να απευκφνονται ςτουσ φοροτεχνικοφσ τουσ ςυμβοφλουσ προτοφ
επενδφςουν ςτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η Εταιρεία μπορεί να υπζχει ευκφνθ μόνο βάςει διλωςθσ που περιζχεται ςτο παρόν ζγγραφο και είναι παραπλανθτικι, ανακριβισ ι αςυνεπισ προσ τα
ςχετικά μζρθ του ενθμερωτικοφ δελτίου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Οι επενδυτζσ δφνανται να μετατρζψουν τα ςυγκεκριμζνα μερίδια ςε μερίδια άλλθσ κατθγορίασ μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ι ςε μερίδια άλλου
επιμζρουσ αμοιβαίου κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, υποβάλλοντασ το κατάλλθλο ζντυπο μετατροπισ ςτον Υπεφκυνο Διοίκθςθσ, τθν SS&C Financial Services
(Ireland) Limited. Περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μετατροπι είναι διακζςιμεσ ςτθν ενότθτα «Μετατροπι μεριδίων» του ενθμερωτικοφ δελτίου.
Ενδζχεται να ιςχφουν αμοιβζσ μετατροπισ.
Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν πολιτικι αμοιβϊν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων, είναι διακζςιμεσ
ςτθ διαδικτυακι τοποκεςία www.cheynecapital.com και αντίτυπο αυτϊν διατίκεται δωρεάν κατόπιν αιτιματοσ.
Η χϊρα προζλευςθσ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θ Ιρλανδία. Στθν Ελβετία, Αντιπρόςωποσ είναι θ ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56,
CH-8050 Zurich, ενϊ Φορζασ Πλθρωμϊν είναι θ Banque Cantonale de Geneve, 17 quai de I’lle, 1204 Geneve, Switzerland. Τα βαςικά ζγγραφα του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπωσ το ενθμερωτικό δελτίο, το ζγγραφο βαςικϊν πλθροφοριϊν για τουσ επενδυτζσ (KIID), το καταςτατικό, κακϊσ και οι
εξαμθνιαίεσ και οι ετιςιεσ εκκζςεισ, διατίκενται χωρίσ επιβάρυνςθ ςτα γραφεία του Αντιπροςϊπου ςτθν Ελβετία.

Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ ςτθν Ιρλανδία και υπόκειται ςε ζλεγχο από τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Ιρλανδίασ.
Οι παροφςεσ Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ είναι ακριβείσ ςτισ 17 Νοεμβρίου 2017.

