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14 Ιουλίου 2021  

 

 

Αγαπητοί Επενδυτές, 

 

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση για την Εταιρεία Global Balanced Fund of Funds Salamis 

Variable Capital Investment Company Plc («Salamis») 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στο 

κτήριο Eurolife, στην οδό Έβρου 4 2003 Στρόβολος, στην Λευκωσία την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 

και η ώρα 5:00μ.μ μέσω ειδικών εργασιών εγκρίθηκε με ειδικό ψήφισμα 

1. Διορισμός της νέας Εταιρείας Διαχείρισης Global Money Managers (GMM). Ο διορισμός 

εναπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 
(α)  με την εισαγωγή της ακόλουθης νέας ερμηνείας μετά την ερμηνεία «Σημείο 
Αποτίμησης» και πριν την ερμηνεία «ΕΕΜΚ ή Εταιρεία»: 
 
«“Σταθερό Μέσο” Σημαίνει κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να 
αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να 
δύναται να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, επί χρονικό διάσημα επαρκές για τους σκοπούς 
που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή 
των αποθηκευμένων πληροφοριών.» 
 
(β) με την αντικατάσταση του κανονισμού 42 με τον ακόλουθο νέο κανονισμό 42 στο 
Καταστατικό της Εταιρείας: 
«42. Η αποκάλυψη πληροφοριών στους επενδυτές θα πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ και εν πάση περιπτώσει, η Εταιρεία Διαχείρισης θα 
παρέχει στους επενδυτές: 
(i) Το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID), την 
ετήσια έκθεση ανά οικονομικό έτος και εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες 



του οικονομικού έτους, και τέτοια έγγραφα θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου ΟΣΕΚΑ, 
(ii) οποιεσδήποτε άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με τον 
Νόμο ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού και του αριθμού των εκδομένων Μετοχών. Οι πληροφορίες αυτές θα 
δημοσιευθούν κατά την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά από το Σημείο Αποτίμησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ, 
(iii) τέτοιες άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε εύλογη 
θέση να κατανοήσουν τη φύση και τον κίνδυνο του επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ 
τούτου, να προβούν σε αιτιολογημένες επενδυτικές αποφάσεις. 
 
-Νοείται ότι οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαρκώς προσβάσιμες μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας Διαχείρισης ή/και της Εταιρείας, για τόσο χρονικό 
διάστημα όσο μπορεί να είναι λογικώς αναγκαίο στον Μέτοχο για τη διερεύνησή τους.  Ο 
Μέτοχος πρέπει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου 
και για το σημείο εντός του διαδικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στις 
πληροφορίες. 
 
(γ) με την εισαγωγή μετά τον κανονισμό 148, του ακόλουθου νέου κανονισμού 148Α στο 
Καταστατικό της Εταιρείας: 

   
 «148A. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ, ειδοποίηση ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δίδεται ή πρόκειται να δοθεί σ’ ένα Μέτοχο, θα δίδεται με 
ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
(α) Με την παράδοσή στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο 
Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέτοχο, ή 
(β) Με την αποστολή με το ταχυδρομείο προς τον Μέτοχο ή προς την εγγεγραμμένη 
διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την 
ώρα που απεστάλη, ή 
(γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέτοχο και ως 
θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που 
απεστάλη, ή 
(δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί 
εγγράφως από το Μέτοχο και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται 
ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή 
(ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και / ή στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας Διαχείρισης, ή 
(στ) Σε άλλο Σταθερό Μέσο ως θα συμφωνείται με τους Μετόχους και την Εταιρεία από 
καιρού εις καιρό. 
 

Νοείται ότι κάθε Μέτοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε 

αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.» 

 


