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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ 

3Κ Α/Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) 
 

 

 

Με την παρούσα η εταιρία 3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ (η Εταιρία) ενημερώνει τους 

μεριδιούχους και το επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ (κατά τη συνεδρία της 10
ης

 Δεκεμβρίου 2018) η τροποποίηση του κανονισμού του 

Οργανισμού Εεναλλακτικών Επενδύσεων “3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 

(OEE)” (εφεξής «ΟΕΕ») καθώς και του Ενημερωτικού του Δελτίου. 

Ο Κανονισμός του ΟΕΕ συνυπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την Eurobank Cyprus 

Ltd. 

Οι μεριδιούχοι του ΟΕΕ δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στον ΟΕΕ, να 

αιτηθούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς 

χρεώσεις, εντός του επόμενου μήνα. 

 

 Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του κανονισμού συνίστανται στα εξής:  

 (α) Αφαίρεση από τον Κανονισμό της αναφοράς σε συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς 

(Benchmark) ως προς τον υπολογισμό της Αμοιβής Απόδοσης και σύνδεση αυτής με 

τον εκάστοτε δείκτη αναφοράς.  

(β) Προσθήκη στο Άρθρο 6 – Αμοιβές, Προμήθειες και Έξοδα, παρ. 2. του όρου 

"δύνανται να βαρύνουν" σε ότι αφορά τις προμήθειες και έξοδα που βαρύνουν το 

Ενεργητικό του ΟΕΕ και 

(γ) Αντικατάσταση στο Άρθρο 2 – ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

της αναφοράς στον Ελληνικό νόμο 4209/2013 με αναφορά στον αντίστοιχο Κυπριακό 

νόμο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  

(δ) Αλλαγές οι οποίες αποτελούν απόρροια της τροποποίησης του νομοθετικού 

πλαισίου ΟΕΕ και συγκεκριμένα της έκδοσης του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών 

Επενδύσεων Νόμου του 2018.  

 

Τόσο ο νέος Κανονισμός του ΟΕΕ όσο και το Ενημερωτικό του Δελτίο (Information 

Memorandum), καθώς και  το Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών του ΟΕΕ (KIID) το οποίο 

παραμένει αμετάβλητο, βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.3kip.gr και 

στον ιστότοπο της BOC ASSET MANAGEMENT LTD (www.am.bankofcyprus.com.cy) 

μέσω της οποίας διατίθενται τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της BOC 

ASSET MANAGEMENT LTD 22-121790 ή στο bocam@bankofcyprus.com 

 

 

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

http://www.3kip.gr/

