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 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023 

Αγαπητοί πελάτες, 

Σας ενημερώνουμε ότι η «HSBC Continental Europe, Ελλάδος» (εφεξής η «HSBC») μας έχει 

γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή της να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της ως 

θεματοφύλακας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα, με ισχύ το 

αργότερο από την 30η Απριλίου 2023. Σύμφωνα με την ενημέρωση της HSBC, ο  λόγος της ως 

άνω παραίτησής της, είναι η απόφασή της να παύσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα μέσα 

στο πρώτο εξάμηνο του 2023. 

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας έχει έγκαιρα και με κάθε 

επιμέλεια προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για αντικατάσταση του υπό παραίτηση 

θεματοφύλακα και έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με 

το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Eurobank A.E.» για ανάληψη των καθηκόντων του 

θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα. Επίσης η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει με την απόφασή της 444/13.03.2023 τις τροποποιήσεις των 

Κανονισμών τους, ως εξής: 

1. Το άρθρο 1, παράγραφος 2, το σημείο που αναφέρεται στον θεματοφύλακα αντικαθίσταται η 

HSBC Continental Europe, Greece με την Τράπεζα Eurobank A.E. 

2. Tο άρθρο 8 παράγραφος 2.β, το σημείο που αναφέρεται στην αμοιβή του θεματοφύλακα 

τροποποιείται ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως εξής: 

 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού από 0,30% σε 0,125%. 

 TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού από 0,30% σε 0,125%. 

 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού από 0,30% σε 0,125%. 

 TRITON Μικτό από 0,10% σε 0,08%. 

 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών από 0,10% σε 0,08%. 

 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ από 0,10% σε 0,03%. 

Η ως άνω αλλαγή θεματοφύλακα δεν συνεπάγεται κανενός είδους επιβάρυνση, ενέργεια ή 

επιπλέον κόστος για εσάς, τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.  

Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα αυτή συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank μόνο θετικό αντίκτυπο 

μπορεί να έχει στη σταθερή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας. 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το ν. 

4099/12 και τον Κανονισμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να ζητήσετε εντός τριών μηνών την 

εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σας χωρίς κόστος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Κανονισμό των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας: www.triton-am.com. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση. 

                                                                               Με εκτίμηση, 

                                                    Για την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 

 

 

                                                                           Αθανάσιος Τούλης 

                                                                           Γενικός Διευθυντής  


