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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τμήμα επενδύσεων BOC European Equity Fund of Funds 

του  BOC Common Fund 

Ενημερώνουμε όλους τους μεριδιούχους του Aμοιβαίου Kεφαλαίου ότι στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης 

αναδιάρθρωσης ορισμένων οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου 

Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (ο «Όμιλος»), η BOC Asset Management Ltd («BOCAM»), η εταιρεία 

διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  της BOC (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα τερματίσει την άδεια 

λειτουργίας της ως εταιρείας διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε 

θέση να ενεργεί ως εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου. Νοείται ότι ο τερματισμός της άδειας θα ισχύει 

μετά την πλήρη εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων έναντι του Κοινού Ταμείου της 

BOC. 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, συνιστούμε όλους τους κατόχους μεριδίων του Αμοιβαίου, να 

εξαργυρώσουν / ζητήσουν την εξαργύρωση όλων των μεριδίων που κατέχουν στο Αμοιβαίο, εντός 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που ισχύει από 13/01/21 έως 25/02 / 21 έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

έναρξη επίσημων διαδικασιών εκκαθάρισης του Αμοιβαίου (κάτι που θα μπορούσε να είναι χρονοβόρο). 

Εάν, μετά τη λήξη του εν λόγω χρονικού πλαισίου που καθοριζεται στις 13:00μμ στις 25/02/2021, τυχόν 

μερίδια παραμείνουν στο Αμοιβαίο, θα ξεκινήσουμε τη σχετική διαδικασία για την εκκαθάριση του 

Αμοιβαίου σύμφωνα με το νόμο. Σημειώνουμε ότι η τελική τιμή αποτίμησης των μεριδίων του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι η Καθαρή Εσωτερική Αξία  στις 25/02/2021, η οποία θα υπολογιστεί και 

θα δημοσιευθεί στις 26 Φεβρουαρίου. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, όλοι οι κάτοχοι μεριδίων, 

μπορούν να επικοινωνήσουν με την BOCAM τηλεφωνικά στο 22121790 ή μέσω email στη διεύθυνση 

bocam@bankofcyprus.com. 

Συστήνουμε επίσης τους μεριδιούχους να επικοινωνήσουν με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό τους 

για να τους βοηθήσει στην απόφασή τους να προχωρήσουν στην εξαργύρωση των μεριδίων τους και τις 

διάφορες διαθέσιμες επιλογές. 
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