Oznámenie akcionárom

BNP Paribas L1

Luxemburská spoločnosť SICAV – kategória PKIPCP
Sídlo spoločnosti: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
Registračné číslo v luxemburskom Obchodnom a firemnom registri: B 32.327

BNP Paribas L1 - 2
V Luxemburgu, 27. novembra 2017
Vážení akcionári,
Týmto Vás informujeme o zmenách, ktoré budú zavedené do nasledujúcej verzie prospektu spoločnosti.
Transformácia podfondov „Diversified World Balanced“ a „Diversified World Growth“
1) Informácie o transformácii a jej odôvodnenie
 dopyt po profilových fondoch rastie. A medzitým rastie aj záujem našich hlavných klientov o produkty udržateľného a zodpovedného investovania. Preto akcionárom navrhujeme využiť úspech stratégie
podfondu „Sustainable Active“.
 Akcionári by mali profitovať z nárastu budúcej výkonnosti s nižšími OCR, ako sa opisuje nižšie.
Upozornenie:
 Predchádzajúce výsledky nie sú ani ukazovateľom, ani zárukou budúcich výsledkov.
 Neexistuje žiadna záruka, že tento cieľ bude dosiahnutý.
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2)

„Diversified World Balanced“
Vlastnosti

Názov

Investičná zásada

Referenčný štandard pre
výkonnosti

Špecifické trhové riziká

Súhrn rozdielov v:
 investičných zásadách
 investičnej stratégii
 rozdelení aktív
Profil typu investora

súčasný

nový

Diversified World Balanced

Sustainable Active Balanced

Tento podfond investuje po PKIPCP a/alebo PKI, ktoré investujú do dlhových cenných
papierov a trhov s kmeňovými akciami, nástrojov peňažného trhu a na vedľajšej báze
aj do hotovostných nástrojov, ako aj finančných derivátových nástrojov vo vzťahu k
tomuto typu aktíva s cieľom dosiahnuť maximálnu ziskovosť z hľadiska vynaloženého
rizika. Dôraz sa kladie na medzinárodnú diverzifikáciu investícií.
Keď sa investícia do PKIPCP a/alebo PKI nepovažuje za vhodnú, podfond možno
investovať priamo do základných cieľových aktív, pokiaľ spĺňajú požiadavky Prílohy 1
knihy I prospektu.
Riziko je úzko spojené s percentom investovaným do rôznych tried aktív. Zloženie
portfólia bude preto prispôsobené nižšie uvedeným vyváženiam tried aktív.
minimum
najviac
Kmeňové akcie
25%
75%
Dlhové
cenné
25%
75%
papiere
Alternatívy
0%
40%
Hotovosť
0%
25%
Investície do „alternatív“ môžu zahŕňať investície do produktov s absolútnou
návratnosťou, nepriamych komodít, PKIPCP/PKI s alternatívnymi stratégiami, ak
spĺňajú požiadavky bodu 1.e) Prílohy 1 knihy I prospektu, realitných cenných papierov
a produktov založených na volatilite.
Správca môže v záujme efektívneho riadenia portfólia zmeniť vyváženia jednotlivých
tried aktív – v rámci uvedených rozpätí podľa trhových podmienok a svojich prognóz.

Tento podfond investuje priamo alebo nepriamo (cez PKIPCP, PKI a/alebo ETF) do
dlhopisov alebo akcií emitentov, ktorí spĺňajú kritériá trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa
týkajú ekologickej a sociálnej zodpovednosti a správy (kritériá ESG), s použitím filtra SRI
(Sustainable & Responsible Investments – trvalo udržateľné a zodpovedné investície), ako
aj do finančných nástrojov odvodených od týchto aktív.
Podfond bude mať minimálnu expozíciu 50 % voči pevným príjmom. Kôš Fixed Income
bude investovať do emitentov denominovaných v eurách, ktorých postupy, produkty
a služby sa posúdia na základe osobitných kritérií ESG.
Pokiaľ ide o kôš kmeňových akcií, podfond bude investovať priamo alebo nepriamo
(prostredníctvom PKIPCP, PKI a/alebo ETF)
do emitentov, ktorých výrobky a služby prispievajú k riešeniu problémov súvisiacich so
životným prostredím a s trvalo udržateľným rozvojom (tematický prístup),
alebo do emitentov s najlepšími postupmi v oblasti životného prostredia, sociálnych
otázok a otázok správy a riadenia (ESG) v rámci svojho sektora prostredníctvom
selektívnych prístupov, ktoré sú pozitívne (alebo „najlepšie vo svojej triede“) a
negatívne (alebo prostredníctvom „vylúčenia“). Tieto filtre majú za cieľ vybrať podniky
zo všetkých odvetví, ktoré preukážu osvedčené postupy s využitím kritérií ESG.
Podfond môže používať finančné derivátové nástroje na účely zaistenia, ako aj
obchodovania (investovania) v rámci limitov stanovených v dodatku 2 knihy I prospektu.
Za bežných trhových podmienok sa podfond bude snažiť dosiahnuť svoje ciele výkonnosti
udržiavaním nižšie uvedeného váženia tried aktív:
Kmeňové akcie: 50%
Dlhopisy:
50%
S cieľom efektívnej správy portfólia sa správca môže od tohto váženia výrazne odkloniť na
základe trhových podmienok a jeho prognóz (expozícia kmeňových akcií sa môže
pohybovať od 25 % po maximálne 75 %).

40 % MSCI World AC + 10 % MSCI EMU + 40 % Barclays Euro Aggregate + 10 %
Eonia
 Úverové riziko
 Riziko likvidity
 Riziko protistrany
 Riziká derivátov
 Riziká alternatívnych investičných stratégií
 Riziko komoditných trhov
 Riziká investovania do nehnuteľností

50 % MSCI World + 50 % Blomberg Barclays Euro Aggregate





Úverové riziko
Riziko likvidity
Riziko protistrany
Riziká derivátov



Riziko Small Cap, riziko špecializovaných alebo obmedzených sektorov

Podfond bude uplatňovať stratégiu trvalo udržateľných a zodpovedných investícií (SRI), ktorá sa v rámci aktuálnej investičnej politiky neuplatňuje.
Podfond môže v súčasnosti investovať najviac 40 % svojich aktív do alternatívnych investícií, no po tranformácii to tak už nebude.
Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:
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 sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície voči škále  sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície voči škále tried
tried aktív na celom svete;
aktív na celom svete;
 sú ochotní akceptovať nízke až stredné trhové riziká.
 môžu akceptovať stredne veľké trhové riziká.
Poplatky za kategóriu
„Classic“
OCR, vrátane
 Správcovský
 Iné
 Nepriamy poplatok
Poplatky za kategóriu
„Privilege“
OCR, vrátane
 Správcovský
 Iné
 Nepriamy poplatok

2,18 % (na základe predchádzajúcich výdavkov stanovených k 8. novembru 2017)
maximálne 1,50%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

1,68 % (odhad, pretože správcovské poplatky sa po transformácii znížia)
maximálne 1,30%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

1,46% (na základe predchádzajúcich výdavkov stanovených k 8. novembru 2017)
maximálne 0,75%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

1,13% (odhad, pretože správcovské poplatky sa po transformácii znížia)
maximálne 0,65%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

Investičný cieľ, SRRI (4), Proces riadenia rizík (záväzkový prístup) a cyklus NAV zostávajú nezmenené.

Dokument – 2017 - 5
3)

„Diversified World Growth“
Vlastnosti

súčasný

Názov

Investičná zásada

Špecifické trhové riziká

Referenčný štandard pre
výkonnosti
Súhrn rozdielov v:
 investičných zásadách
 investičnej stratégii
 rozdelení aktív
Profil typu investora

nový

Diversified World Growth

Sustainable Active Growth

Tento podfond investuje do PKIPCP a/alebo PKI, ktoré investujú do dlhových cenných
papierov a trhov s kmeňovými akciami, nástrojov peňažného trhu a na vedľajšej báze
aj do hotovostných nástrojov, ako aj finančných derivátových nástrojov s cieľom
dosiahnuť maximálnu ziskovosť vo vzťahu k vynaloženému riziku. Dôraz sa kladie na
medzinárodnú diverzifikáciu investícií.
Keď sa investícia do PKIPCP a/alebo PKI nepovažuje za vhodnú, podfond možno
investovať priamo do základných cieľových aktív, pokiaľ spĺňajú požiadavky Prílohy 1
knihy I prospektu.
Riziko je úzko spojené s percentom investovaným do rôznych tried aktív. Zloženie
portfólia bude preto prispôsobené nižšie uvedeným vyváženiam tried aktív.
minimum
najviac
Kmeňové akcie
50%
100%
Dlhové
cenné
0%
50%
papiere
Alternatívy
0%
40%
Hotovosť
0%
25%
Investície do „alternatív“ môžu zahŕňať investície do produktov s absolútnou
návratnosťou, nepriamych komodít, PKIPCP/PKI s alternatívnymi stratégiami, ak
spĺňajú požiadavky bodu 1.e) Prílohy 1 knihy I prospektu, realitných cenných papierov
a produktov založených na volatilite.
Správca môže v záujme efektívneho riadenia portfólia zmeniť vyváženia jednotlivých
tried aktív – v rámci uvedených rozpätí podľa trhových podmienok a svojich prognóz.

Tento podfond investuje priamo alebo nepriamo (cez PKIPCP, PKI a/alebo ETF) do
dlhopisov alebo akcií emitentov, ktorí spĺňajú kritériá trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa
týkajú ekologickej a sociálnej zodpovednosti a správy (kritériá ESG), s použitím filtra SRI
(Sustainable & Responsible Investments – trvalo udržateľné a zodpovedné investície), ako
aj do finančných nástrojov odvodených od týchto aktív.
Podfond bude mať minimálnu expozíciu 50 % voči pevným príjmom. Kôš Fixed Income
bude investovať do emitentov denominovaných v eurách, ktorých postupy, produkty
a služby sa posúdia na základe osobitných kritérií ESG.
Pokiaľ ide o kôš kmeňových akcií, podfond bude investovať priamo alebo nepriamo
(prostredníctvom PKIPCP, PKI a/alebo ETF)
do emitentov, ktorých výrobky a služby prispievajú k riešeniu problémov súvisiacich so
životným prostredím a s trvalo udržateľným rozvojom (tematický prístup),
alebo do emitentov s najlepšími postupmi v oblasti životného prostredia, sociálnych
otázok a otázok správy a riadenia (ESG) v rámci svojho sektora prostredníctvom
selektívnych prístupov, ktoré sú pozitívne (alebo „najlepšie vo svojej triede“) a
negatívne (alebo prostredníctvom „vylúčenia“). Tieto filtre majú za cieľ vybrať podniky
zo všetkých odvetví, ktoré preukážu osvedčené postupy s využitím kritérií ESG.
Podfond môže používať finančné derivátové nástroje na účely zaistenia, ako aj
obchodovania (investovania) v rámci limitov stanovených v dodatku 2 knihy I prospektu.
Za bežných trhových podmienok sa podfond bude snažiť dosiahnuť svoje ciele výkonnosti
udržiavaním nižšie uvedeného váženia tried aktív:
Kmeňové akcie: 75%
Dlhopisy:
25%
S cieľom efektívnej správy portfólia sa správca môže od tohto váženia výrazne odkloniť na
základe trhových podmienok a jeho prognóz (expozícia kmeňových akcií sa môže
pohybovať od 50% po maximálne 100%).









Úverové riziko
Riziko likvidity
Riziko protistrany
Riziká derivátov
Riziká alternatívnych investičných stratégií
Riziko komoditných trhov
Riziká investovania do nehnuteľností

60% MSCI World AC + 15% MSCI EMU + 20% Barclays Euro Aggregate + 5% Eonia






Úverové riziko
Riziko likvidity
Riziko protistrany
Riziká derivátov



Riziko Small Cap, riziko špecializovaných alebo obmedzených sektorov

75% MSCI World + 25% Blomberg Barclays Euro Aggregate

Podfond bude uplatňovať stratégiu trvalo udržateľných a zodpovedných investícií (SRI), ktorá sa v rámci aktuálnej investičnej politiky neuplatňuje.
Podfond môže v súčasnosti investovať najviac 40 % svojich aktív do alternatívnych investícií, no po tranformácii to tak už nebude.
Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:
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Poplatky za kategóriu
„Classic“
OCR, vrátane
 Správcovský
 Iné
 Nepriamy poplatok
Poplatky za kategóriu „N“
OCR, vrátane
 Správcovský
 Distribučný
 Iné
 Nepriamy poplatok

 sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície voči škále
tried aktív na celom svete;
 sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme potenciálneho generovania vyšších
dlhodobých výnosov;
 dokážu akceptovať výrazné dočasné straty;
 dokážu tolerovať strednú až vysokú volatilitu.

 sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície voči škále tried
aktív na celom svete;
 sú ochotní akceptovať nízke až stredné trhové riziká.

2,36% (na základe predchádzajúcich výdavkov stanovených k 8. novembru 2017)
maximálne 1,50%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

1,68 % (odhad, pretože správcovské poplatky sa po transformácii znížia)
maximálne 1,40%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

3,11% (na základe predchádzajúcich výdavkov stanovených k 8. novembru 2017)
maximálne 1,50%
maximálne 0,75%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

2,43 % (odhad, pretože správcovské poplatky sa po transformácii znížia)
maximálne 1,40%
maximálne 0,75%
maximálne 0,35%
maximálne 1,00%

Investičný cieľ, SRRI (5), Proces riadenia rizík (záväzkový prístup) a cyklus NAV zostávajú nezmenené.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Tieto zmeny sa odzrkadlia v prospekte z decembra 2017 a nadobudnú platnosť dňa 29. decembra 2017 (dátum realizovania príkazu).
Boli vykonané aj dodatočné administratívne zmeny s cieľom aktualizovať a zlepšiť všeobecné znenie prospektu alebo dodržať nové zákony a predpisy.
Podmienky alebo výrazy, ktoré nie sú definované v tomto oznámení, majú rovnaký význam ako v prospekte spoločnosti.
Ak sú vaše akcie v držbe zúčtovacej banky, odporúčame, aby ste si zistili špecifické podmienky týkajúce sa úpisov, odkupov a konverzií vykonaných prostredníctvom tohto typu sprostredkovateľa.

VAŠE MOŽNOSTI
1. Ak s touto zmenou súhlasíte, nemusíte urobiť nič
2. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, do 27. decembra 2017 môžete požiadať o 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

