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Oznámenie akcionárom

Luxemburg, 28. jún 2019
Vážení akcionári,
týmto by sme vás radi informovali o nasledujúcich zmenách, ktoré budú zahrnuté do nasledujúcej verzie prospektu z augusta 2019.
Tieto zmeny nadobudnú účinnosť dňa 30. augusta 2019.

ZMENY VZŤAHUJÚCE SA NA SPOLOČNOSŤ A VŠETKY PODFONDY
I. OZNAČENIE
„Názov spoločnosti“
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa konalo v dňoch 23. mája a 18. júna 2019, bude
spoločnosť premenovaná na BNP Paribas Funds.
„Názov a klasifikácia podfondov“
Podfondy budú premenované a klasifikované takto:
AKCIOVÉ PODFONDY
Aktuálny názov
Aqua
Consumer Innovators
Energy Innovators
Equity Best Selection Asia ex-Japan
Equity Best Selection Europe
Equity Best Selection World
Equity China
Equity Europe Emerging
Equity Europe Small Cap
Equity Germany
Equity India
Equity Japan
Equity Latin America
Equity Nordic Small Cap
Equity Russia Opportunities
Equity USA
Equity USA Mid Cap
Equity USA Value DEFI

Nový názov
Aqua
Consumer Innovators
Energy Transition
Asia ex-Japan Equity
Europe Equity
Global Equity
China Equity
Europe Emerging Equity
Europe Small Cap
Germany Multi-Factor Equity
India Equity
Japan Equity
Latin America Equity
Nordic Small Cap
Equity Russia Opportunities
Equity USA
US Mid Cap
US Value Multi-Factor Equity

Aktuálny názov
Climate Impact
Disruptive Technology
Equity Best Selection Euro
Equity Brazil
Equity Europe Growth
Equity Europe Value
Equity High Dividend USA
Equity Indonesia
Equity Japan Small Cap
Equity Russia
Equity Turkey
Equity USA Growth
Equity USA Small Cap
Equity World Emerging
Equity World Low Volatility
Euro Mid Cap
Flexible Equity Europe
Health Care Innovators

Nový názov
Climate Impact
Disruptive Technology
Euro Equity
Brazil Equity
Europe Growth
Europe Value
Equity High Dividend USA
Equity Indonesia
Japan Small Cap
Russia Equity
Turkey Equity
US Growth
US Small Cap
Emerging Equity
Global Low Vol Equity
Euro Mid Cap
Euro Defensive Equity
Health Care Innovators
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Equity World Emerging
Volatility
Equity World Telecom
Finance Innovators
Global Environment

Low Equity World Emerging Low Volatility Real Estate Securities Europe

Real Estate Securities Pacific

Telecom
Finance Innovators
Global Environment
Pacific Real Estate Securities

Real Estate Securities World
Sustainable Equity Europe
Sustainable Equity High Dividend
Europe
SMaRT Food

Europe Real Estate Securities
Global Real Estate Securities
Sustainable Equity Europe
Europe Dividend
SMaRT Food

PODFONDY S FIXNÝM PRÍJMOM
Aktuálny názov
Bond Absolute Return V350
Bond Asia ex-Japan
Bond Euro
Bond Euro Government
Bond Euro Inflation-Linked
Bond Euro Medium Term
Bond USA High Yield
Bond USD Short Duration
Bond World Emerging
Bond World High Yield
Enhanced Cash 6 Months
Flexible Bond Europe Corporate
Flexible Bond Euro

Nový názov
Absolute Return Low Vol Bond
Asia ex-Japan Bond
Euro Bond
Euro Government Bond
Euro Inflation-Linked Bond

Aktuálny názov

Nový názov

Bond Absolute Return V700
Bond Best Selection World Emerging
Bond Euro Corporate
Bond Euro High Yield
Bond Euro Short Term

Absolute Return Medium Vol Bond
Emerging Bond Opportunities
Euro Corporate Bond
Euro High Yield Bond
Euro
Short
Term
Bond
Opportunities
Euro Medium Term Bond
Bond USD
Bond USD
US High Yield Bond
Bond World
Global Bond Opportunities
US Short Duration Bond
Bond World Emerging Local
Local Emerging Bond
Bond World High Yield Short Euro High Yield Short Duration
Emerging Bond
Duration
Bond
Global High Yield Bond
Bond World Inflation-Linked
Global Inflation-Linked Bond
Enhanced Bond 6M
Sustainable Bond Euro Corporate
Sustainable Euro Corporate Bond
Euro Short Term Corporate Bond Sustainable Bond World Corporate Sustainable Global Corporate Bond
Opportunities
Flexible Bond Euro

PODFONDY S PREVODITEĽNÝMI DLHOPISMI
Aktuálny názov
Convertible Bond Europe
Convertible Bond World

Nový názov
Europe Convertible
Global Convertible

Aktuálny názov
Convertible Bond Europe Small Cap

Nový názov
Europe Small Cap Convertible

PODFONDY S VIACERÝMI AKTÍVAMI
Aktuálny názov
Diversified Dynamic
Commodities

Nový názov
Target Risk Balanced
Commodities

Aktuálny názov
Multi-Asset Income Emerging
Flexible Opportunities

Nový názov
Emerging Multi-Asset Income
Flexible Opportunities

PODFONDY PEŇAŽNÉHO TRHU
Aktuálny názov
Money Market Euro

Nový názov
Euro Money Market

Aktuálny názov
Money Market USD

Nový názov
USD Money Market
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„Skrátené označenie“
Každý podfond môže používať aj skrátené označenie „BNP Paribas“, po ktorom nasleduje názov podfondu (napr. „BNP Paribas
Aqua“ v prípade podfondu „BNP Paribas Funds Aqua“).
„Kódy ISIN“
Kódy ISIN zostávajú v prípade všetkých podfondov nezmenené.
II. UDRŽATEĽNÁ TRANSFORMÁCIA
„Udržateľná investičná politika“
Zoberte na vedomie, že vaša spoločnosť bude plne integrovaná podľa kritérií ESG a všetky podfondy budú dodržiavať udržateľnú
investičnú politiku, ktorá je vytýčená v knihe 1 prospektu, ako je opísané nižšie:
Udržateľná investičná politika opisuje integráciu analýzy ESG alebo štandardov ESG (definované nižšie) do investičných procesov, ktoré používajú investiční
správcovia jednotlivých podfondov. ESG znamená ekologická a sociálna zodpovednosť a správa. Ide o tri skupiny ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na
hodnotenie miery udržateľnosti investície. Snahou spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT je uplatňovať vo vzťahu k investíciám udržateľný prístup.
Napriek tomu sa rozsah, v ktorom možno tieto štandardy a analýzu uplatniť, líši podľa typu podfondu, triedy aktív, regiónu a použitého nástroja. Niektoré
podfondy môžu navyše uplatňovať aj ďalšie investičné usmernenia, ako sa opisuje v knihe 2. V dôsledku toho sa bude táto politika vykonávať individuálne v
rámci všetkých portfólií.
Štandardy ESG sú začlenené do investičného procesu každého podfondu. Tieto štandardy zahŕňajú dodržiavanie: 1) 10 princípov iniciatívy OSN s názvom
Global Compact a 2) sektorových politík spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Iniciatíva Organizácie spojených národov s názvom Global Compact (www.unglobalcompact.org) je spoločný a na celom svete uznávaný rámec, ktorý sa týka
všetkých priemyselných sektorov. Opiera sa o medzinárodné konvencie v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, environmentálneho dohľadu a boja proti
korupcii. Spoločnosti, ktoré porušujú jeden alebo viacero princípov, sú z investícií podfondov vylúčené, a tie, ktorým porušenie princípov hrozí, sú starostlivo
monitorované a môžu byť tiež vylúčené.
Spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT okrem toho určila celý rad usmernení týkajúcich sa EGS, ktoré súvisia s investíciami do citlivých sektorov.
Spoločnosti z takýchto citlivých sektorov, ktoré nedodržiavajú minimálne princípy uvedené v týchto usmerneniach, sú vylúčené z investícií podfondov. Medzi
dotknuté sektory patria okrem iného palmový olej, celulóza, ťažobné činnosti, bitúmenové piesky, dechtové piesky, výroba energie v jadrových a uhoľných
elektrárňach, tabak, kontroverzné zbrane a azbest.
Tieto štandardy ESG oznamuje investičným správcom centrum udržateľnosti spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Analýza ESG zahŕňa hodnotenie vyššie uvedených nefinančných ukazovateľov:
environmentálnych: ako sú energetická efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov, spracovanie odpadu;
sociálnych: ako sú dodržiavanie ľudských práv a práv pracovníkov, riadenie ľudských zdrojov (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rôznorodosť);
týkajúcich sa správy: ako sú nezávislosť správnej rady, odmeňovanie vedúcich pracovníkov, dodržiavanie práv minoritných akcionárov.
Spôsob a rozsah začlenenia analýzy ESG, napríklad skóre ESG, do každého investičného procesu určuje pre každý investičný proces investičný správca.
Dohľad je neoddeliteľnou a kľúčovou súčasťou udržateľnej investície a používa sa na nasmerovanie spoločností a sveta na tú správnu cestu. Spoločnosť BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT sa v tomto smere angažuje v troch rôznych dimenziách:
Angažovanie spoločnosti: cieľom je nabádať spoločnosti k dosahovaniu čo najvyšších štandardov v oblasti ekologickej a sociálnej zodpovednosti a správy
a robiť im v tejto súvislosti sprievodcu.
Angažovanie súvisiace s hlasovaním: hlasovanie počas valných zhromaždení je hlavnou súčasťou nepretržitého dialógu skupiny a tvorí neoddeliteľnú
súčasť jej investičného procesu.
Angažovanie vo verejnej politike: spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT sa domnieva, že spoločnosti môžu profitovať z kontaktu s tvorcami
politík v rámci prípravy regulačného rámca, ktorý ich nabáda k dosahovaniu vysokých ekologických a sociálnych štandardov.
Viac informácií o globálnej stratégii udržateľnosti spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ako aj dokumenty týkajúce sa tejto stratégie nájdete
adrese https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/.

„Začlenenie ESG“
Každý podfond bude dodržiavať štandardné investičné kritériá, ktoré sa týkajú ESG, ako sa uvádza vyššie.
Na stratégie nižšie sa budú vzťahovať dodatočné špecifické požiadavky na ESG:
1. Stratégie viacerých faktorov
Tieto stratégie sa budú vzťahovať na podfondy Germany Multi-Factor Equity (bývalý podfond „Equity Germany“), a US Value
Multi-Factor Equity (bývalý podfond „Equity USA Value DEFI“)
Po realizácii kvantitatívneho investičného procesu sa v rámci týchto podfondov vypočíta pre jednotlivé akcie investičného horizontu
skóre súvisiace s ESG a nízkym obsahom uhlíka. Portfólio sa následne znovu vyváži s cieľom vybrať najlepšie dostupné kmeňové
akcie a tak maximalizovať jeho finálne priemerné skóre vo vzťahu k týmto kritériám.
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2. Tematické stratégie
Podfondy (Aqua, Climate Impact, Energy Transition (bývalý podfond „Energy Innovators“), Global Environment, a SMaRT Food)
sa budú zameriavaním na problémy súvisiace s ich konkrétnou investičnou témou usilovať o napomáhanie alebo urýchlenie
prechodu na udržateľný svet.
3. Stratégie typu „Best-in-Class“
Podfondy, ktoré budú uplatňovať tieto stratégie, Sustainable Euro Corporate Bond (bývalý podfond „Sustainable Bond Euro
Corporate“) a Sustainable Global Corporate Bond (bývalý podfond „Sustainable Bond World Corporate“)) sú z hľadiska ESG
klasifikované ako „najlepšie vo svojej triede“. Znamená to, že si vyberajú emitentov, ktorých postupy sú vo vzťahu k tejto téme
považované za najlepšie vo svojej triede. Tieto podfondy si okrem toho budú vyberať emitentov, ktorých produkty a služby (i)
prispievajú k riešeniu problémov súvisiacich so životným prostredím a udržateľným rozvojom, a (ii) budú mať pozitívne a udržateľné
vplyvy na životné prostredie a sociálnu klímu.
O investičnom horizonte týchto podfondov bude informovať centrum udržateľnosti spoločnosti BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT. Tento horizont bude založený na procese určovania skóre v oblasti ESG. Tento proces bude pozostávať z troch
hlavných krokov:
1) Kvantitatívne skóre ESG každého emitenta/štátu sa vypočíta podľa ukazovateľov ESG a
2) následne sa môžu zvážiť kvalitatívne prvky súvisiace s hlavnými otázkami udržateľnosti. Úvodné skóre sa v dôsledku tohto
procesu môže upraviť.
3) Nové skóre sa premietne do hodnotenia, ktoré povedie k nasledujúcim odporúčaniam:
• emitenti s dobrým skóre: pozitívne odporúčanie,
• emitenti so stredným skóre: neutrálne odporúčanie,
• emitenti so slabým skóre: negatívne odporúčanie.
Investičný správca môže investovať len do emitentov s pozitívnym alebo neutrálnym odporúčaním.

INÉ ZMENY VZŤAHUJÚCE SA NA PODFONDY (KNIHA II)
AKCIOVÉ PODFONDY
„Energy Transition“ (bývalý podfond „Energy Innovators“)
Zoberte na vedomie, že investičná politika podfondu bude aktualizovaná podľa zmeny názvu podfondu z „Energy Innovators“
na „Energy Transition“:
Súčasná investičná politika
Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich aktív do
kmeňových akcií alebo cenných papierov rovnocenných
kmeňovým akciám, ktoré emitujú spoločnosti z celého sveta
vykonávajúce inovácie s cieľom pomáhať plniť budúce
energetické požiadavky rozvíjajúceho sa sveta.
Medzi témy v oblasti energetickej inovácie patria okrem iného
(i) zníženie nákladov na ťažbu tradičných zdrojov energie, (ii)
zlepšovanie konečnej obnoviteľnosti tradičných zdrojov, (iii)
konkurencieschopnosť a prijímanie obnoviteľných a
alternatívnych zdrojov energie a (iv) zníženie štrukturálneho
dopytu po energii.

Nová investičná politika
Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich aktív do
kmeňových akcií alebo cenných papierov rovnocenných kmeňovým
akciám, ktoré emitujú spoločnosti na celom svete zaangažované do
transformácie energetiky.
Medzi témy týkajúce sa transformácie energetiky patria okrem iného
obnoviteľná a prechodná energia, energetická efektívnosť, udržateľná
doprava, zelené budovy a infraštruktúra.

Táto zmena vyvolá rozšírenie investičného horizontu. Investičný správca bude okrem obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
energie v rozsiahlej miere skúmať oblasti spojené s energiou, ako je prechodná energia, energetická efektívnosť, udržateľná
doprava, zelené budovy a infraštruktúra.
„Euro Defensive Equity“ (bývalý podfond „Flexible Equity Europe“)
Zoberte na vedomie, že investičná politika podfondu bude aktualizovaná podľa zmeny názvu podfondu z „Flexible Equity
Europe“ na „Euro Defensive Equity“:
a) eurozóna sa stane novým geografickým horizontom podfondu namiesto EHP;
b) vystavenie podfondu iným menám ako EUR nepresiahne 10 %.
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„Germany Multi-Factor Equity“ (bývalý podfond „Equity Germany“)
Zoberte na vedomie, že investičná politika podfondu bude aktualizovaná podľa zmeny názvu podfondu z „Equity Germany“
na „Germany Multi-Factor Equity“:
Súčasná investičná politika

Nová investičná politika

Tento podfond investuje najmenej 2/3 svojich aktív do
kmeňových akcií alebo cenných papierov rovnocenných
kmeňovým akciám, ktoré emitujú spoločnosti s registrovaným
sídlom alebo väčšinou obchodnej činnosti v Nemecku.
Zostatok, t.j. maximálne 1/3 aktív, je možné investovať do
akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov, nástrojov
peňažného trhu alebo do hotovosti za predpokladu, že investície
do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu
15 % aktív, a najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP a
PKI.
Najmenej 75 % aktív bude vždy investovaných do kmeňových
akcií emitovaných spoločnosťami, ktoré majú svoje registrované
sídlo v členskom štáte EHP, okrem štátov, ktoré nespolupracujú
v boji proti podvodom a daňovým únikom.

Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich aktív do
kmeňových akcií alebo cenných papierov rovnocenných kmeňovým
akciám, ktoré emitujú spoločnosti s registrovaným sídlom v Nemecku.
Zostatok, t.j. maximálne 25 % aktív, je možné investovať do
akýchkoľvek iných kmeňových akcií, dlhových cenných papierov,
nástrojov peňažného trhu alebo do hotovosti za predpokladu, že
investície do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu
nepresiahnu 15 % aktív, a najviac 10 % aktív je možné investovať do
PKIPCP a PKI.
Vyššie popísané aktíva sa budú investovať hlavne v EUR.
Portfólio bolo zostavené s použitím systematického prístupu, ktorý
spája viacero kritérií akciového faktora, ako je hodnota, kvalita, nízka
volatilita a dynamika.

Táto aktualizácia nebude mať výrazný vplyv na aktuálnu investičnú stratégiu, prideľovanie aktív ani zloženie portfólia.
„Japan Equity“ (bývalý podfond „Equity Japan“)
Zoberte na vedomie, že správa portfólia bude presunutá zo spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Japan na
externého japonského investičného správcu – spoločnosť Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd s cieľom v plnej
miere profitovať z jej hlbokých vedomostí o japonských kmeňových akciách.
PODFONDY S FIXNÝM PRÍJMOM
„Enhanced Bond 6M“ (bývalý podfond „Enhanced Cash 6 Months“)
Zoberte na vedomie, že investičný cieľ a investičná politika podfondu budú aktualizované podľa zmeny názvu podfondu z
„Enhanced Cash 6 Months“ na „Enhanced Bond 6M“:
Súčasný investičný cieľ
Nový investičný cieľ
Dosiahnuť výkonnosť, ktorá bude vyššia ako miera návratnosti Dosiahnuť výkonnosť, ktorá bude vyššia ako zložený index 80 % Eonia*
peňažného trhu v eurách v priebehu minimálneho investičného a 20 % Barclays Agg 1-3Y** v priebehu minimálneho investičného
obdobia šiestich mesiacov.
obdobia šiestich mesiacov. „6M“ v názve podfondu predstavuje
minimálne investičné obdobie šiestich mesiacov. Podfond nie je fond
peňažného trhu podľa definície nariadenia o peňažných trhoch
2017/1131.
* Správcom referenčného indexu bude spoločnosť „Fédération bancaire de
l'Union européenne“, ktorá nie je k dátumu tohto prospektu zaregistrovaná v
registri referenčných indexov
* Správcom referenčného indexu bude spoločnosť „Bloomberg Index Services
Limited“, ktorá nie je k dátumu tohto prospektu zaregistrovaná v registri
referenčných indexov.

Súčasná investičná politika

Nová investičná politika

Podfond investuje minimálne 2/3 svojich aktív do dlhopisov
alebo cenných papierov považovaných za ekvivalenty dlhopisov
alebo nástrojov peňažného trhu denominovaných v EUR.
Zostatok, presnejšie maximálne 1/3 aktív, je možné investovať
do akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov s
výnimkou kmeňových akcií alebo cenných papierov
rovnocenných kmeňovým akciám, štruktúrovaný dlh
investičného stupňa je obmedzený na 20 % aktív, nástrojov
peňažného trhu alebo hotovosti a investovať je možné aj do
PKIPCP alebo PKI, a to v maximálnej výške 10 % aktív.
Vystavenie iným menám ako je EUR bude menšie ako 15 %.

Podfond, ktorý je aktívne spravovaný, uplatňuje v záujme splnenia
svojho investičného cieľa stratégiu rozšírených dlhopisov.
Stratégia rozšírených dlhopisov sa zameriava na spojenie veľmi nízkej
citlivosti s vysokou mierou likvidity s cieľom prinášať vyššie výnosy, ako
sú výnosy z ultra krátkodobých dlhopisov (menej než 2 roky)
používaním nástrojov fixného príjmu a peňažného trhu a derivátov
spojených s týmito nástrojmi.
Táto stratégia je založená na aktívnom a fundamentálnom prístupe k
riadeniu durácie, určovaniu pozície výnosovej krivky, alokácii štátov a
výberu emitentov. Tento proces je skombinovaný so spôsobilosťami v
oblasti interného výskumu udržateľnosti mimo financií, ako aj s makro
výskumom a výskumom úverov a silami, ktoré sa podieľajú na
kvantitatívnej analýze.
Podfond je investovaný do týchto tried aktív:
Triedy aktív
Minimum Maximum
1. Fixný príjem
30 %
100 %
Štátne a/alebo firemné emisie zo
štátov eurozóny
10 %
100 %
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Štátne a/alebo firemné emisie zo
štátov OECD mimo eurozóny
0%
90 %
Dlhové nástroje s vysokým výnosom 0 %
20 %
Štruktúrované dlhy investičného
stupňa (vrátane ABS/MBS a iných 0 %
20 %
štruktúrovaných produktov)
Kumulovaný limit štruktúrovaného
dlhu, dlhových nástrojov s vysokým
0%
20 %
výnosom a dlhových nástrojov bez
ratingu
2. Nástroje peňažného trhu
0%
50 %
3. Hotovosť
0%
10 %
4. Konvertibilný dlhopis
0%
10 %
Podfond môže investovať najviac 10 % svojich aktív prostredníctvom
iných PKIPCP alebo PKI.
Podfond nie je investovaný do kmeňových akcií ani im nie je vystavený.
Podfond je spravovaný v rámci rozpätia citlivosti úrokovej sadzby -1 až
2 roky.
Zostávajúce vystavenie po zaistení voči iným menám ako je EUR bude
menšie ako 5 %.
Investičný správca uplatňuje aj politiku udržateľných investícií
spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách
podfondu prihliada na kritériá ekologickej a spoločenskej
zodpovednosti a správy (ESG).

Táto aktualizácia nebude mať výrazný vplyv na aktuálnu investičnú stratégiu, prideľovanie aktív ani zloženie portfólia.
„Euro High Yield Short Duration Bond“ (bývalý podfond „Bond World High Yield Short Duration“)
Zoberte na vedomie, že zmena názvu podfondu z „Bond World High Yield Short Duration“ na „Euro High Yield Short Duration
Bond“ sa bude spájať s nasledujúcimi zmenami:
a) pokiaľ ide o cieľové aktíva, spojenie „meny emitované na celom svete“ bude nahradené spojením „európske meny“;
b) EUR nahradí USD ako účtovnú menu podfondu;
c) nasledujúce aktívne triedy akcií sa premenujú takto:
Kód ISIN
LU1022394313

Aktuálny názov
Classic-DIS

Nový názov
Classic H USD-DIS

Kód ISIN
LU1022394404

Aktuálny názov
Classic H EUR-CAP

Nový názov
Classic-CAP

„Euro Short Term Bond Opportunities“ (bývalý podfond „Bond Euro Short Term“)
Zoberte na vedomie, že:
a) Súčasná definícia pojmu „krátkodobý“ v prípade charakteristiky podfondu (dlhopisy s priemernou splatnosťou
nepresahujúcou 3 roky – zvyšková splatnosť každej investície nepresiahne 5 rokov) bude nahradená slovami: Podfond
bude mať priemernú splatnosť, ktorá neprekročí 3 roky.
b) Podfond môže doplnkovo používať swap na celkový výnos (TRS), a to za nasledujúcich podmienok:
Očakávaný pomer
50 %

Maximálny pomer
100 %

Typ TRS
nekrytý

„Euro Short Term Corporate Bond Opportunities“ (bývalý podfond „Flexible Bond Europe Corporate“)
Zoberte na vedomie, že investičná politika podfondu bude aktualizovaná podľa zmeny názvu podfondu z „Flexible Bond
Europe Corporate“ na „Euro Short Term Corporate Bond Opportunities“:
a) priemerná durácia podfondu bude menej ako 2 roky;
b) po zaistení nesmie vystavenie podfondu do iných mien ako EUR presiahnuť 5 %.
c) Podfond môže v záujme efektívnej správy portfólia okrem základného derivátového nástroja doplnkovo používať CDS
(swap na úverové zlyhanie).
Táto aktualizácia nebude mať výrazný vplyv na aktuálnu investičnú stratégiu, prideľovanie aktív ani zloženie portfólia.
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DODATOČNÉ INFORMÁCIE
S cieľom aktualizovať a rozšíriť všeobecné znenie prospektu alebo dodržiavať nové zákony a predpisy boli vykonané aj dodatočné
administratívne zmeny.
Podmienky alebo pojmy, ktoré nie sú určené v tomto oznámení, majú rovnaký význam ako v prospekte spoločnosti.
Ak sú vaše akcie v držbe zúčtovacej banky, odporúčame, aby ste si zistili osobitné podmienky týkajúce sa úpisov, spätných odkúpení
a konverzií vykonaných prostredníctvom tohto typu sprostredkovateľa.
Vezmite na vedomie, že okrem zverejnenia v novinách, ktoré vyžaduje zákon, bude naša webová stránka www.bnpparibas-am.com
oficiálnym zdrojom, kde možno získať všetky oznámenia akcionárom.
VAŠE MOŽNOSTI
1. Ak s týmito zmenami súhlasíte, nemusíte urobiť nič.
2. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, do dátumu nadobudnutia ich účinnosti môžete požiadať o spätné odkúpenie svojich akcií
bez poplatku.
3. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu klientsku službu (+352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
S pozdravom
Správna rada

