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Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Σκοπός
Το παρόν  έγγραφο παρέχει  βασικές  πληροφορίες  σχετικά  με  το  παρόν  επενδυτικό  προϊόν.  Δεν  είναι  υλικό  εμπορικής  προώθησης.  Οι  πληροφορίες
απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος
προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.
Προϊόν
Το  European  Equity  Income  Fund  (το  «Κεφάλαιο»),  Class  A2  EUR  (η  «Κατηγορία  Μεριδίων»),  ISIN:  LU0562822386,  είναι  εγκεκριμένο  στο
Λουξεμβούργο και παράγεται από την BlackRock (Luxembourg) S.A. (ο «Διαχειριστής»), η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου BlackRock, Inc.
Ο Διαχειριστής είναι εγκεκριμένος στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα («CSSF») και η CSSF είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία του Διαχειριστή σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
Για  περισσότερες  πληροφορίες,  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  www.blackrock.com  ή  καλέστε  στο  +44  (0)  20  7743  3300.  Το  παρόν  έγγραφο  φέρει
ημερομηνία 01 Ιανουαρίου 2023.
Τι είναι αυτό το προϊόν?
Τύπος:  Το  Κεφάλαιο  είναι  υποκεφάλαιο  της  BlackRock  Global  Funds,  μιας  εταιρείας-ομπρέλας  που  έχει  συσταθεί  στο  Λουξεμβούργο,  η  οποία  έχει
λάβει άδεια από την Commission de Surveillance du Secteur Financier ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»).
Διάρκεια: Το Κεφάλαιο δεν έχει καθορισμένη διάρκεια ισχύος ή λήξης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του
Κεφαλαίου,  μπορεί  να  τερματιστεί  μονομερώς  κατόπιν  γραπτής  ειδοποίησης  προς  τους  μεριδιούχους,  με  την  επιφύλαξη  συμμόρφωσης  με  το
ενημερωτικό δελτίο του Κεφαλαίου και τον ισχύοντα κανονισμό.
Στόχοι

Το Κεφάλαιο έχει ως στόχο την επίτευξη εισοδήματος άνω του μέσου επιπέδου επί της επένδυσής σας, καθώς και τη διατήρηση μακροπρόθεσμης
υπεραξίας, και να επενδύει με τρόπο που να συνάδει με τις αρχές των επενδύσεων που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη
διακυβέρνηση (ESG) κριτήρια.
Το  Κεφάλαιο  επενδύει  τουλάχιστον  το  70%  του  συνολικού  ενεργητικού  του  σε  μετοχικούς  τίτλους  (π.χ.  μετοχές)  εταιρειών  που  εδρεύουν  ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη.
Ο  όρος  «Ευρώπη»  αναφέρεται  σε  όλες  ευρωπαϊκές  χώρες,  συμπεριλαμβανομένου  του  Ηνωμένου  Βασιλείου,  της  Ανατολικής  Ευρώπης  και  των
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Το συνολικό ενεργητικό του Κεφαλαίου θα επενδύεται σύμφωνα με την Πολιτική ESG του Κεφαλαίου, όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ESG, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και  στην ιστοσελίδα της BlackRock στη
διεύθυνση https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast-and-africa.pdf
Ο  Σύμβουλος  Επενδύσεων  (ΣΕ)  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  παράγωγα  χρηματοπιστωτικά  μέσα  (ΠΧΜ)  (δηλ.  επενδύσεις  οι  τιμές  των  οποίων
βασίζονται  σε  ένα  ή  περισσότερα  υποκείμενα  στοιχεία  ενεργητικού)  για  επενδυτικούς  σκοπούς  ώστε  να  επιτύχει  τον  επενδυτικό  στόχο  του
Κεφαλαίου  και/ή  τη  μείωση  του  κινδύνου  στο  χαρτοφυλάκιο  του  Κεφαλαίου,  τη  μείωση  του  κόστους  επένδυσης  και  τη  δημιουργία  πρόσθετου
εισοδήματος.  Το  Κεφάλαιο  μπορεί,  μέσω των  ΠΧΜ,  να  παράγει  διαφορετικά  μεγέθη  μόχλευσης  της  αγοράς  (δηλαδή,  όταν  το  Κεφάλαιο  αποκτά
έκθεση στην αγορά η οποία υπερβαίνει την αξία του ενεργητικού του).
Το Κεφάλαιο διανέμει εισόδημα χωρίς να αφαιρούνται τα έξοδα.
Το Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και ο ΣΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγει τις επενδύσεις του Κεφαλαίου. Για τη διαδικασία αυτή, ο
ΣΕ  μπορεί  να  λάβει  υπόψη  του  τον  MSCI  Europe  Index  (ο  «Δείκτης»)  για  τη  διαμόρφωση  του  χαρτοφυλακίου  του  Κεφαλαίου  και  για  σκοπούς
διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο ενεργός κίνδυνος (δηλ. ο βαθμός απόκλισης από τον Δείκτη) που αναλαμβάνει το Κεφάλαιο
παραμένει  κατάλληλος με βάση τον επενδυτικό στόχο και  την πολιτική του Κεφαλαίου.  Κατά την επιλογή των επενδύσεων, ο ΣΕ δεν δεσμεύεται
από  τις  συνιστώσες  ή  τη  στάθμιση  του  Δείκτη.  Ο  ΣΕ  μπορεί  επίσης  να  επενδύει,  κατά  τη  διακριτική  του  ευχέρεια,  σε  τίτλους  που  δεν
περιλαμβάνονται στον Δείκτη, προκειμένου να επωφεληθεί συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Ωστόσο, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του βαθμού απόκλισης των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου
από τον Δείκτη. Ο Δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για τη σύγκριση της απόδοσης του Κεφαλαίου.
Οι  τιμές  των  μετοχικών  τίτλων  διακυμαίνεται  ημερησίως  και  ενδέχεται  να  επηρεάζονται  από  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  απόδοση  των
εκάστοτε εταιρειών που εκδίδουν τις μετοχές, καθώς και από τις καθημερινές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών και τις ευρύτερες οικονομικές
και πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της επένδυσής σας.
Η απόδοση της επένδυσής σας στο Κεφάλαιο σχετίζεται άμεσα με την αξία του υποκείμενου ενεργητικού του Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των
εξόδων (βλ. «Ποια είναι τα έξοδα;» παρακάτω).
Η  σχέση  μεταξύ  της  απόδοσης  της  επένδυσής  σας,  του  τρόπου  με  τον  οποίο  επηρεάζεται  και  της  περιόδου  διακράτησης  της  επένδυσής  σας
εξετάζεται παρακάτω (βλ. «Περίοδος διακράτησης και δυνατότητα πρόωρης εξόδου»).
Θεματοφύλακας του Κεφαλαίου είναι η The Bank of New York Mellon SA/NV, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε στις πρόσφατες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της BlackRock Global Funds. Αυτά
τα  έγγραφα  διατίθενται  δωρεάν  στα  αγγλικά  και  σε  ορισμένες  άλλες  γλώσσες.  Μπορείτε  να  τα  βρείτε,  μαζί  με  άλλες  (πρακτικές)  πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μονάδων, στον ιστότοπο της BlackRock στη διεύθυνση: www.blackrock.com ή τηλεφωνώντας στην ομάδα
Εξυπηρέτησης Διεθνών Επενδυτών στο +44 (0) 20 7743 3300.
Οι μετοχές σας θα είναι μη διανομής (δηλ. έσοδα από μερίσματα θα συμπεριληφθούν στην αξία τους).
Οι μετοχές σας θα εκφράζονται σε Ευρώ, τη νομισματική μονάδα βάσης του Α/Κ.
Μπορείτε  να  αγοράζετε  και  να  πωλείτε  τις  μετοχές  σας  καθημερινά.  Η  ελάχιστη  αρχική  επένδυση  για  αυτή  την  κατηγορία  μετοχών  είναι  5.000
δολάρια ΗΠΑ ή ισότιμο ποσό σε άλλη νομισματική μονάδα.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής:  Το Κεφάλαιο προορίζεται  για ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να επωμιστούν ζημίες ύψους έως και του ποσού
που επενδύθηκε στο Κεφάλαιο (βλ. «Περίοδος διακράτησης και δυνατότητα πρόωρης εξόδου»).
Ασφαλιστικές παροχές: Το Κεφάλαιο δεν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές.
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Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;
Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει περίοδο διακράτησης του προϊόντος διάρκειας 5 ετών. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί
να διαφέρει σημαντικά σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να σας επιστραφεί μικρότερο
ποσό.

Ο  συνοπτικός  δείκτης  κινδύνου  είναι  ένας  οδηγός  για  το  επίπεδο  κινδύνου  αυτού  του  προϊόντος  σε  σύγκριση  με  άλλα  προϊόντα.  Δείχνει  πόσο
πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.
Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η «μεσαία» κατηγορία κινδύνου. Αυτή η κατάταξη βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από
τις μελλοντικές επιδόσεις σε «μεσαίο» επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία της επένδυσής σας. Η εν
λόγω κατάταξη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό
προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου. Η συμπερίληψη στη χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει απουσία κινδύνου.
Πρέπει  να  γνωρίζετε  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο.  Εάν  λάβετε  πληρωμές  σε  νόμισμα  διαφορετικό  από  το  νόμισμα  βάσης  του  προϊόντος,  η
τελική απόδοση που θα επιτύχετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη
στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.
Ανατρέξτε  στο  Ενημερωτικό  Δελτίο  του  προϊόντος  ή  στην  Κοινοποίηση  της  οδηγίας  σχετικά  με  τους  διαχειριστές  οργανισμών  εναλλακτικών
επενδύσεων (AIFMD) για λεπτομέρειες σχετικά με άλλους κινδύνους που μπορεί να αφορούν ουσιωδώς το συγκεκριμένο προϊόν.
Αυτό  το  προϊόν  δεν  περιλαμβάνει  προστασία  από  τις  μελλοντικές  επιδόσεις  της  αγοράς,  επομένως  θα  μπορούσατε  να  χάσετε  ένα  μέρος  ή
ολόκληρη την επένδυσή σας.
Αν το προϊόν δεν μπορέσει να σας καταβάλει όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια Επιδόσεων
Τα ποσά που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε
στον  σύμβουλο  ή  τον  διανομέα  σας.  Τα  ποσά  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  την  προσωπική  φορολογική  σας  κατάσταση,  η  οποία  μπορεί  επίσης  να
επηρεάσει  το ποσό που θα σας επιστραφεί.  Το ποσό που θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται  από τις  μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς.  Οι
μελλοντικές  εξελίξεις  στην  αγορά  είναι  αβέβαιες  και  δεν  μπορούν  να  προβλεφθούν  με  ακρίβεια.  Τα  δυσμενή,  μετριοπαθή  και  ευνοϊκά  σενάρια  που
παρουσιάζονται είναι παραδείγματα χρήσης της χείριστης, μέσης και βέλτιστης απόδοσης του προϊόντος, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία
από  τον  (τους)  δείκτη  (-ες)  αναφοράς/τις  προσεγγιστικές  μεταβλητές  κατά  τα  τελευταία  δέκα  έτη.  Οι  αγορές  θα  μπορούσαν  να  εξελιχθούν  πολύ
διαφορετικά στο μέλλον.
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης : 5 έτη Παράδειγμα Επένδυσης : EUR 10,000
Σενάρια Σε περίπτωση εξόδου 

μετά 1 έτος
Σε περίπτωση εξόδου 
μετά 5 έτη

Ελάχιστο Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Θα μπορούσατε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.
Ακραίων καταστάσεων* Ποσό που ενδέχεται  να σας επιστραφεί μετά την αφαίρεση των

εξόδων
6,410 EUR 3,080 EUR

Μέση απόδοση ανά έτος -35.9% -21.0%
Δυσμενή Ποσό που ενδέχεται  να σας επιστραφεί μετά την αφαίρεση των

εξόδων
8,190 EUR 8,460 EUR

Μέση απόδοση ανά έτος -18.1% -3.3%
Μετριοπαθή Ποσό που ενδέχεται  να σας επιστραφεί μετά την αφαίρεση των

εξόδων
10,500 EUR 12,330 EUR

Μέση απόδοση ανά έτος 5.0% 4.3%
Ευνοϊκά Ποσό που ενδέχεται  να σας επιστραφεί μετά την αφαίρεση των

εξόδων
12,730 EUR 18,520 EUR

Μέση απόδοση ανά έτος 27.3% 13.1%
* Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.
Τι συμβαίνει αν η BlackRock (Luxembourg) S.A. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;
Το  ενεργητικό  του  Κεφαλαίου  φυλάσσεται  στον  θεματοφύλακα,  την  The  Bank  of  New  York  Mellon  SA/NV,  Υποκατάστημα  Λουξεμβούργου  (ο
«Θεματοφύλακας»). Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του Διαχειριστή, το ενεργητικό του Κεφαλαίου που φυλάσσεται από τον θεματοφύλακα δεν θα
επηρεαστεί. Ωστόσο, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του Θεματοφύλακα, ή όποιου ενεργεί για λογαριασμό του, το Κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί
οικονομική ζημία. Εντούτοις, ο κίνδυνος περιορίζεται ως έναν βαθμό από το γεγονός ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί υποχρεώνουν τον Θεματοφύλακα να
διαχωρίζει το δικό του ενεργητικό από το ενεργητικό του Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας θα έχει επίσης ευθύνη έναντι του Κεφαλαίου και των επενδυτών
για τυχόν ζημία που θα προκύψει, μεταξύ άλλων, από αμέλεια, απάτη ή σκόπιμη αποτυχία εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (με την
επιφύλαξη  συγκεκριμένων  περιορισμών).  Ως  μεριδιούχος  του  Κεφαλαίου,  δεν  θα  μπορούσατε  να  υποβάλετε  αίτημα  στο  Σύστημα  Αποζημίωσης
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα σχετικά με το Κεφάλαιο, σε περίπτωση που το Κεφάλαιο
δεν είναι σε θέση να πληρώσει.



3

Ποιο είναι το κόστος;
Κόστος με την πάροδο του χρόνου: Στους πίνακες παρουσιάζονται τα ποσά που παρακρατούνται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διάφορων
τύπων  κόστους.  Αυτά  τα  ποσά  εξαρτώνται  από  το  ποσό  που  επενδύετε,  από  την  περίοδο  διακράτησης  του  προϊόντος  και  από  την  απόδοση  του
προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν παραδείγματα ποσών επένδυσης και διαφορετικών πιθανών επενδυτικών περιόδων.
Έχουμε λάβει τις εξής παραδοχές:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (0 % ετήσια απόδοση).
Για τις υπόλοιπες περιόδους διακράτησης, έχουμε λάβει ως παραδοχή ότι το προϊόν αποδίδει όπως παρουσιάζεται στο μετριοπαθές σενάριο.
EUR 10,000 έχει επενδυθεί.

Σενάρια Σε περίπτωση εξόδου 
μετά 1 έτος

Σε περίπτωση εξόδου 
μετά 5 έτη

Συνολικό κόστος 719 EUR 2,135 EUR
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*) 7.2% 3.4%
(*)  Αποτυπώνει  πώς  το  κόστος  μειώνει  την  απόδοση  ετησίως  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  διακράτησης.  Για  παράδειγμα,  δείχνει  ότι  εάν
αποχωρήσετε  κατά  τη  διάρκεια  της  προτεινόμενης  περιόδου  διακράτησης,  η  μέση  απόδοση  ανά  έτος  προβλέπεται  να  είναι  7.7  %  πριν  από  την
αφαίρεση του κόστους και 4.3 % μετά την αφαίρεση του κόστους.
Ενδέχεται να μοιραστούμε μέρος του κόστους με το άτομο που σας πωλεί το προϊόν, προκειμένου να καλύψουμε τις υπηρεσίες που παρέχει σε εσάς.
Το εν λόγω άτομο θα σας ενημερώσει για το ποσό.
Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη μέγιστη προμήθεια διανομής που μπορεί να χρεώσει το άτομο που σας πωλεί το προϊόν ( 5.0 % του ποσού που
επενδύθηκε/ 500 EUR). Το εν λόγω άτομο θα σας ενημερώσει για την πραγματική προμήθεια διανομής.
Σύνθεση του Κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο
Σε περίπτωση 
εξόδου μετά 1 έτος

Κόστος εισόδου 5.0% του ποσού που καταβάλλετε. 500 EUR
Κόστος αποχώρησης Δεν χρεώνουμε προμήθεια εξόδου. -
Τρέχον κόστος που παρακρατείται ετησίως
Προμήθειες διαχείρισης και 
λοιπά διοικητικά ή 
λειτουργικά έξοδα

1.8%  της  αξίας  της  επένδυσής  σας  ανά  έτος.  Βασίζεται  σε  έναν  συνδυασμό  εκτιμώμενων  και
πραγματικών  δεδομένων  κόστους  κατά  τη  διάρκεια  του  τελευταίου  έτους.  Τυχόν  έξοδα  του
υποκείμενου προϊόντος συμπεριλαμβάνονται  εδώ, με εξαίρεση τα έξοδα συναλλαγών, τα οποία
θα συμπεριληφθούν στη συνέχεια, στο τμήμα «Κόστος συναλλαγής».

182 EUR

Κόστος συναλλαγής 0.4%  της  αξίας  της  επένδυσής  σας  ανά  έτος.  Πρόκειται  για  μια  εκτίμηση  του  κόστους  που
προκύπτει  κατά  τις  αγορές  και  τις  πωλήσεις  των  υποκείμενων  επενδύσεων  του  προϊόντος.  Το
πραγματικό ποσό θα διαφέρει ανάλογα με το ποσό των αγορών και των πωλήσεων.

37 EUR

Παρεπόμενα έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες
αμοιβές επιδόσεων Δεν χρεώνεται προμήθεια απόδοσης για αυτό το προϊόν. -
Πόσο  χρονικό  διάστημα  πρέπει  να  το  έχω  στην  κατοχή  μου  και  μπορώ  να  κάνω  ανάληψη  χρημάτων  πριν  από  τη  λήξη  του;
Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη
Η  προτεινόμενη  περίοδος  διακράτησης  έχει  υπολογιστεί  σύμφωνα  με  την  επενδυτική  στρατηγική  του  Κεφαλαίου  και  το  χρονικό  πλαίσιο  στο  οποίο
αναμένεται  ότι  θα  είναι  δυνατή  η  επίτευξη  του  επενδυτικού  στόχου  του  Κεφαλαίου.  Κάθε  επένδυση θα  πρέπει  να  εξετάζεται  σε  σχέση  με  τις  ειδικές
επενδυτικές  ανάγκες  σας  και  τη  διάθεσή  σας  για  ανάληψη  κινδύνων.  Η  BlackRock  δεν  εξετάζει  αν  η  παρούσα  επένδυση  είναι  κατάλληλη  για  τις
προσωπικές σας περιστάσεις. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν το Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας, πρέπει να αναζητήσετε τις
κατάλληλες  επαγγελματικές  συμβουλές.  Λεπτομέρειες  για  τη  συχνότητα  συναλλαγών  παρέχονται  στο  τμήμα  «Τι  είναι  αυτό  το  προϊόν;».  Μπορεί  να
λάβετε ποσό χαμηλότερο από το αναμενόμενο εάν ρευστοποιήσετε νωρίτερα από την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης. Η προτεινόμενη περίοδος
διακράτησης  αποτελεί  εκτίμηση  και  δεν  θα  πρέπει  να  εκλαμβάνεται  ως  εγγύηση  ή  ένδειξη  των  μελλοντικών  αποδόσεων  ή  των  επιπέδων  κινδύνου.
Ανατρέξτε στο τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;» για λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν προμήθειες εξόδου.
Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;
Αν  δεν  είστε  απόλυτα  ικανοποιημένοι  με  οποιαδήποτε  πτυχή  της  υπηρεσίας  που  λάβατε  και  θέλετε  να  υποβάλετε  καταγγελία,  μπορείτε  να  βρείτε
λεπτομέρειες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  διαχείρισης  καταγγελιών  μας,  στη  διεύθυνση  www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us.
Επιπλέον,  μπορείτε  επίσης να αποστείλετε  επιστολή στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών,  στην έδρα της BlackRock στο Ηνωμένο Βασίλειο,  στη
διεύθυνση 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Άλλες συναφείς πληροφορίες
Η  τελευταία  έκδοση  του  παρόντος  εγγράφου,  τα  10  έτη  προηγούμενων  αποδόσεων  του  Κεφαλαίου,  το  σενάριο  προηγούμενων  επιδόσεων  του
Κεφαλαίου,  η  τελευταία  ετήσια  έκθεση  και  η  εξαμηνιαία  έκθεση,  καθώς  και  τυχόν  πρόσθετες  πληροφορίες  που  εκδίδονται  για  τους  μεριδιούχους,
διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά, στη διεύθυνση www.blackrock.com ή καλώντας στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο +44 (0) 20 7743 3300, ή
από τον χρηματιστή, τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή τον διανομέα σας.
Ο (οι) δείκτης(-ες) αναφοράς που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του (των) παρόχου (-ων) του δείκτη (-ών). Το προϊόν δεν
χρηματοδοτείται  ούτε  υποστηρίζεται  από  τον  (τους)  πάροχο  (-όχους)  του  δείκτη  (-ών).  Ανατρέξτε  στο  ενημερωτικό  δελτίο  και/ή  στη  διεύθυνση
www.blackrock.com για την πλήρη αποποίηση ευθύνης.
Η Πολιτική Αποζημίωσης της Εταιρείας Διαχείρισης,  η οποία περιγράφει  τον τρόπο καθορισμού και  χορήγησης της αποζημίωσης και  των παροχών,
καθώς και το σχετικό πλαίσιο διακυβέρνησης, διατίθεται στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος, από την έδρα του
Διαχειριστή.


