ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1054 / 29/04/2021

Αριθμ. Πρωτ.:

ΑΠΟΦΑΣΗ
376/29.04.2021
της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Φορέων
──────────────────

Θέμα: Χορήγηση άδειας σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Fast Finance Growth and
Income Strategy μικτό εσωτερικού» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία «Optima asset management
Α.Ε.Δ.Α.Κ»
H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορέων αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 4 και την παρ.1 του άρθρου 5, το άρθρο 22 και την
παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/250/20.12.2012).
2. Το στοιχείο (ii) της περίπτωσης (δ)(δδ) της παραγράφου 1 της απόφασης 7/513/18.06.2009
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009), όπως ισχύει.
3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 21 της με αριθ.
Γ.Δ.Ο.Π.0000532/ΕΞ 2016 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαμόρφωση των πόρων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ 999/11.04.2016).
4. Τις από 21.01.2021 και 12.4.2021 επιστολές της «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ» με
τον υποβληθέντα κανονισμό του υπό σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου ο οποίος
συνυπογράφεται από το θεματοφύλακα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» και το από 09.12.2020
απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την
απόφαση σύστασης του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου.
5. Την από 18.01.2021 επιστολή της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ, με τις
οποίες αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα θεματοφύλακα.
6. Την από 23.02.2021 επιστολή της Α.Ε.Δ.Α.Κ, με την οποία δεσμεύεται ότι θα καταθέσει το
αρχικό ενεργητικό του υπό σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους € 300.000 στο
Θεματοφύλακα.
7. Την από 15.4.2021 επιστολή της Α.Ε.Δ.Α.Κ, με την οποία ζητά, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 65 του ν. 4099/2012, να της χορηγηθεί η σχετική έγκριση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ώστε να επιτρέπεται στο νεοσύστατο α/κ, η υπέρβαση των επενδυτικών
ορίων.

8. Το αντίγραφο της από 13.1.2021 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών «Fast
Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ» και «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ».
9. Το από 19.04.2021 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.

Εγκρίνει την εταιρεία «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ» ως εταιρεία
διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την επωνυμία «Fast Finance Growth and
Income Strategy μικτό εσωτερικού».

2.

Εγκρίνει τον κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3.

Εγκρίνει την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως Θεματοφύλακα του
ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου.

4.

Επιτρέπει στο νέο ΟΣΕΚΑ να υπερβεί τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα άρθρα
61,62 και 63 για διάστημα έξι (6) μηνών κατ` ανώτατο όριο από την ημερομηνία της
άδειας σύστασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.
4099/2012 για τυχόν υπερβάσεις εντός εξαμήνου.

5.

Χορηγεί άδεια για τη σύσταση του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί νόμιμα στην εταιρεία διαχείρισης «Optima asset management
Α.Ε.Δ.Α.Κ».

Ιλιάννα Κούρκαφα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορέων

