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ZLÚČENIE: 

OZNAM PRE AKCIONÁROV PRIPÁJANÝCH A PRIJÍMAJÚCICH PODFONDOV 

Vážení akcionári,  

 

týmto Vám oznamujeme, že správna rada spoločnosti BNP Paribas Funds (ďalej len „spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami článku 34 stanov spoločnosti a podľa kapitoly 8 
luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o PKI (ďalej len „zákon“) rozhodla o zlúčení pripájaného podfondu do prijímajúcich podfondov podľa článku 1 ods. 20 písm. a) 
uvedeného zákona. 

Pripájaný podfond spoločnosti BNP Paribas Funds Prijímajúci podfond spoločnosti BNP Paribas Funds 

Kód ISIN Podfond Trieda 
Referenčná 

mena 
Podfond Trieda 

Referenčná 

mena 
Kód ISIN 

LU0823447643 
Absolute Return Low 
Vol Bond Classic-CAP 

EUR 
Global Enhanced Bond 
36M* Classic-CAP 

EUR 
LU2155808491** 

*V čase fúzie bude podfond registrovaný v Slovensko. 

**Triedy akcií v rámci prijímajúcich podfondov, ktoré nie sú zatiaľ zaregistrované v Slovensko, budú verejne ponúknuté v Slovensko v čase fúzie. 

 

1) Dátum nadobudnutia účinnosti zlúčenia 

Fúzia nadobudne účinnosť v piatok 4. júna 2021. 

Prvá ČHA pre prijímajúci podfond a triedy sa vypočíta v pondelok, 7. júna 2021 na základe ocenenia podkladových aktív, ktoré sa stanoví v piatok, 4. júna 2021. 

2) Informácie o zlúčení a jeho odôvodnenie 

V posledných rokoch zaznamenali „go-anywhere“ stratégie volatility zamerané na absolútne výnosy a pevný príjem obmedzený záujem zo strany európskych investorov. 
V dôsledku toho zaznamenal podfond Absolute Return Low Vol Bond (ďalej len „pripájaný podfond“) pokles spravovaných aktív („AUM“) z viac ako 600 miliónov EUR 
v roku 2014 na súčasnú hodnotu AUM pod 17 miliónmi EUR. Takýto rozmer neumožňuje efektívne riadenie v najlepšom záujme akcionárov. 

Na druhej strane sa podfond Global Enhanced Bond 36M* (ďalej len „prijímajúci podfond“), ktorý bude zlúčením aktivovaný, považuje za hlavné globálne multi-
strategické riešenie long/short fondu s pevným výnosom spoločnosti. Využíva nový investičný proces zhora nadol a bol navrhnutý špeciálne pre európskych investorov, 
ktorí bojujú s negatívnymi úrokovými sadzbami a zvýšenou volatilitou trhu.  

Zlúčenie následne umožní akcionárom pripájaného podfondu ťažiť z investičnej stratégie, ktorá by lepšie zodpovedala súčasným trhovým podmienkam. Investičný svet 
zároveň zostáva globálny, takže naďalej ponúka výhody diverzifikácie a príležitosť dosiahnuť výnos.  

*V čase fúzie bude podfond registrovaný v Slovensko. 

 

Upozornenie:  

✓ Predchádzajúce výsledky nie sú ani ukazovateľom, ani zárukou budúcich výsledkov. 

✓ Neexistuje žiadna záruka dosiahnutia tohto cieľa.  

3) Vplyv zlúčenia na akcionárov pripájaného podfondu 

✓ Upisovanie a konverzia do podfondov sú povolené len pre aktuálnych akcionárov a novým investorom nie sú k dispozícii. 

Posledné príkazy na upísanie, konverziu a spätné odkúpenie v pripájanom podfonde budú akceptované až do konečného termínu v piatok 28. mája 2021.   
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Príkazy prijaté po tomto termíne budú zamietnuté. 

✓ Akcionári pripájaného podfondu, ktorí nevyužijú svoje právo na spätné odkúpenie vysvetlené ďalej v bode 8), sa stanú akcionármi prijímajúceho podfondu. 

✓ Pripájaný podfond bude rozpustený bez likvidácie prevodom všetkých jeho aktív a pasív do prijímajúceho podfondu. 

Podfond prestane existovať v deň nadobudnutia účinnosti zlúčenia. 

✓ Zlúčenie bude realizované v naturáliách.  

✓ V zmysle objasnenia v nižšie uvedenom bode 4) toto zlúčenie aktivuje prijímajúci podfond. Z tohto dôvodu nedôjde k žiadnemu obnoveniu rovnováhy portfólia 

pripájaného podfondu pred dátumom nadobudnutia účinnosti zlúčenia.  

✓ Ako každé zlúčenie aj táto operácia sa môže spájať s rizikom oslabenia výkonu pre akcionárov pripájaného podfondu, najmä v dôsledku rozdielov cielených aktív 
(vysvetlené nižšie v bode 6). 

4) Vplyv zlúčenia na prijímajúci podfond 

✓ Prijímajúci podfond sa aktivuje na základe tohto zlúčenia. 

5) Organizácia výmeny akcií 

Držitelia akcií v pripájanom podfonde získajú v prijímajúcom podfonde počet nových akcií vypočítaný vynásobením počtu akcií, ktoré majú v pripájaných triedach, 
výmenným pomerom. 

Výmenné pomery sa vypočítajú v piatok 4. júna 2021 vydelením čistej hodnoty aktív (ČHA) na akciu pripájaných tried čistou hodnotou aktív na akciu zodpovedajúcich 
prijímajúcich tried podľa ocenenia podkladových aktív, ktoré sa stanoví vo štvrtok 3. júna 2021. 

Na účely výpočtu výmenného pomeru bude ČHA všetkých tried prijímajúceho podfondu aktivovaného zlúčením stanovená v hodnote 100,00 v referenčnej mene takýchto 
akcií.  

Kritériá prijaté na ocenenie aktív a v prípade potreby aj pasív na výpočet výmenného pomeru budú rovnaké ako kritériá opísané v kapitole „Čistá hodnota aktív“ v knihe I 
prospektu spoločnosti.  

Registrovaní akcionári dostanú akcie na meno.  

Akcionári s akciami na doručiteľa dostanú akcie na doručiteľa.  

Za zlomok prijímajúcej akcie zodpovedajúci sume za tretím desatinným miestom nebude vyplácané žiadne finančné vyrovnanie. 

 

 

6) Základné rozdiely medzi pripájaným a prijímajúcim podfondom  

Rozdiely medzi pripájaným a prijímajúcim podfondom sú nasledujúce:  

Vlastnosti 
„BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond“ 

Pripájaný podfond 
„BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M*“ 

Prijímajúci podfond 

Investičný zámer 

Generovanie pozitívnych výnosov za akýchkoľvek trhových podmienok (absolútny 
výnos) pri zachovaní volatility s cieľom na úrovni 3,50 %. 

 

Dosiahnutie vyšších výnosov ako na peňažnom trhu eura v strednodobom 
investičnom horizonte okolo 36 mesiacov. 
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Investičná politika 

Tento podfond s absolútnym výnosom a pevným príjmom sa zameriava na volatilitu 
približne 350 bázických bodov meranú pomocou štandardnej ročnej odchýlky 
výnosov nad a pod jeho priemerným výnosom. Nemá sa to chápať ako záruka 
dosiahnutia ani ako výhľadové vyhlásenie obmedzujúce očakávané riziko. 

Tento podfond má za cieľ generovať pozitívne absolútne výnosy prostredníctvom 
aktívneho riadenia portfólia s uplatnením širokého súboru stratégií v rámci 
globálneho celosvetového prostredia s pevným výnosom. Tento podfond má 
v úmysle používať čo najširšiu škálu stratégií v nižšie uvedených triedach 
podkategórií s cieľom zabezpečiť diverzifikáciu a flexibilitu. Váhy rôznych stratégií 
v portfóliu sa môžu v závislosti od vývoja trhových podmienok líšiť a môžu 
odzrkadľovať očakávania investičného manažéra. 

Trvalo udržateľná investičná politika 
Investičný správca navyše uplatňuje politiku udržateľných investícií spoločnosti 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných (ESG) pri investovaní 
podfondu a spadá do kategórie Udržateľné, ako je uvedené v I. knihe. 

Za účelom dosiahnutia svojho investičného cieľa sa podfond riadi stratégiou 
Enhanced Bond, ktorej cieľom je generovať pozitívne výnosy využitím globálneho, 
rozmanitého súboru príležitostí nástrojov pevného príjmu a peňažného trhu (a 
derivátov súvisiacich s týmito nástrojmi) pri zachovaní veľmi likvidného portfólia s 
nízkou úrokovou citlivosťou. Najdôležitejšie je, aby sa podfond riadil filozofiou, že 
v priebehu času by nemal dominovať žiadny samostatný investičný sektor, stratégia, 
alokácia alebo téma. 

Trvalo udržateľná investičná politika 

Investičný správca navyše uplatňuje politiku udržateľných investícií spoločnosti 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných (ESG) pri investovaní 
podfondu a spadá do kategórie Udržateľné, ako je uvedené v I. knihe. 

Podfond investuje minimálne 90 % svojho portfólia do spoločností s výnimkou 
derivátov a hotovosti, ktoré majú rating ESG hodnotený pomocou internej 
proprietárnej metodiky. 

Podfond sa zaväzuje, že bude mať v porovnaní so svojím investičným prostredím 
vyššie priemerné skóre ESG v portfóliu. 

Transakcie financovania 
derivátov a cenných papierov 

Finančné derivátové nástroje (vrátane TRS*) môžu byť pri týchto typoch aktív 
zvyčajne použité pri akomkoľvek zaistení jednotlivého nástroja alebo obchodu, 
odvetvia, celého portfólia alebo ich kombinácie. Deriváty môžu byť tiež použité pre 
priame nadobudnutie pozície, ktoré je ekonomicky výhodné alebo efektívne 
z hľadiska zníženia nákladov na obchodovanie, očakávanej likvidity alebo 
vystavenia alebo izolovania sa od ostatných rizík alebo skupín rizík. 

Hlavné derivátové nástroje môžu byť použité nasledovne: 

– Termínované obchody s úrokmi (futures) a úrokové swapy (Interest Rate Swaps – 
IRS), ktoré sa používajú na vyjadrenie názorov na smerovanie trhu a zaistenie 
trvania (úrokovej citlivosti) s podstatnými expozíciami voči globálnym štátnym 
dlhopisom a trhom s rozdielnymi dobami splatnosti 

– Inflačné swapy, ktoré sa používajú na vyjadrenie názorov na oceňovanie rizika 
inflácie na priamej a relatívnej báze a na zaistenie týchto rizík 

– Menové forwardy a forwardy typu NDF (Non-Deliverable Forwards), ktoré sa 
používajú na zaistenie menového rizika a nadobudnutie pozícií voči očakávaným 
trhovým zmenám v cudzích menách 

– Swapy na úverové zlyhanie (Credit Default Swaps – CDS), ktoré sa používajú na 
vyjadrenie názorov na trhové očakávania zmien vo vnímanej alebo skutočnej bonite 
dlžníka, vrátane firiem, vládnych inštitúcií a vlád a na zaistenie týchto rizík 

– Obchodovateľné indexy pre swapy na úverové zlyhanie a tranže indexov pre 
swapy na úverové zlyhanie na vyjadrenie názorov na trhové očakávania z hľadiska 
zmien vo vnímanej alebo skutočnej bonite košov alebo indexov podobných 
dlžníkov, vrátane spoločností, vládnych inštitúcií a vlád, a na zaistenie týchto rizík 

Na efektívne riadenie portfólia, investičné účely prostredníctvom TRS* a zaistenie 
podľa opisu v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné finančné 
derivátové nástroje, CDS, TBA a TRS*. 

* TRS sa použije buď na investičné účely, alebo na účely efektívnej správy portfólia 
s cieľom efektívneho riadenia peňažných tokov a lepšieho pokrytia trhov a získanie 
expozície voči referenčnému investičnému prostrediu podfondu, ako je okrem iného 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate index. Investičné prostredie vyššie 
uvedeného indexu pozostáva zo súhrnných eurových dlhopisov. Opakované 
vyrovnanie indexu (každý mesiac) nezahŕňa žiadne náklady na podfond. Ďalšie 
informácie o indexe sú k dispozícii na webovej stránke: 

 https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/. 

 

https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
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– Cenné papiere kryté hypotékou typu TBA, ktoré predstavujú obchodovanie 
s novými vládnymi cennými papiermi krytými hypotékou (MBS) pred tým, ako sú 
základné hypotekárne úvery alokované do spoločného fondu, a tak fungujú ako 
derivát, aj keď vlastne pôsobia podobným spôsobom ako americké štátne dlhopisy 
typu WI (When Issued – keď vydané) na dlhšie časové obdobie, ktoré sa používajú 
na vyjadrenie názorov na smerovanie hypotekárnych trhov a zaistenie týchto rizík 

– Obchodovateľné indexy s komerčnými cennými papiermi krytými hypotékou 
(Commercial Mortgage-Backed Security Tradable Indices – CMBX), ktoré sa 
používajú na vyjadrenie názorov na trhové očakávania týkajúce sa zmien vo 
vnímanej alebo skutočnej bonite košov alebo indexov komerčných cenných 
papierov krytých hypotékami a na zaistenie týchto rizík 

– Swapcie, t. j. opcie na úrokové swapy, ktoré sa používajú na vyjadrenie názorov 
vrátane, ale bez obmedzenia na očakávania zmien volatility úrokových swapov ako 
náhrada trhovej volatility vo väčšom rozsahu a na zaistenie týchto rizík 

– Warranty, vrátane záruk súvisiacich s HDP 

– Termínované obchody akciových indexov (Equity Index Futures), ktoré sa 
používajú na vyjadrenie názorov vrátane, ale bez obmedzenia na očakávania zmien 
volatility trhu, správanie s vyhľadávaním rizík alebo s averziou k riziku a na 
zaistenie týchto rizík 

– Opcie alebo koše opcií (napríklad, ale bez obmedzenia na Index volatility VIX) 
na niektoré z vyššie uvedených nástrojov, ktoré sa používajú na vyjadrenie názorov 
vrátane, ale bez obmedzenia na očakávania zmien volatility dlhopisov, cenných 
papierov alebo iných derivátov podfondu alebo ako náhrada trhovej volatility vo 
väčšom rozsahu a na zaistenie týchto rizík. 

* TRS by sa dala použiť na investovanie do referenčnej skupiny podfondu. Pre čisto 
reprezentačné účely je J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global jedným 
zo strategických indexov („Strategický index“), ktorý by mohol byť použitý na 
investovanie do prostredia podfondu. Tento index sleduje celkovú návratnosť 
zahraničných dlhových nástrojov obchodovaných na rozvíjajúcich sa trhoch. 
Strategické indexy by sa mohli použiť buď na investičné účely, alebo na účely 
efektívnej správy portfólia s cieľom efektívneho riadenia peňažných tokov a lepšieho 
pokrytia trhov. Alokácia sa uskutočňuje podľa vlastného uváženia a bude určená na 
základe prístupu založeného na type rizikového rozpočtu. Alokovaný rizikový 
rozpočet sa môže časom meniť v závislosti od výkyvov na trhu a ich interpretácie z 
hľadiska rizík zo strany investičného správcu. Opakované vyrovnanie indexu 
(posledný obchodný deň v mesiaci v USA) nezahŕňa žiadne náklady pre podfond. 
Dodatočné informácie o strategických indexoch, ktoré poskytuje spoločnosť J. P. 
Morgan, ich zložení, výpočtoch a pravidlách pravidelného posúdenia a 
opakovaného vyrovnania a o všeobecnej podkladovej metodológii možno ich získať 
prostredníctvom e-mailu na adrese index.research@jpmorgan.com. 
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Profil typu investora  

Profil typu investora 

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí: 

–  hľadajú trhovo neutrálne absolútne výnosy, 

–  môžu akceptovať stredne veľké trhové riziká. 

 

 

Profil typu investora 

Tento podfond je vyhradený pre skúsených investorov, ktorí: 

-  majú dostatočné investičné vedomosti a skúsenosti na meranie rizík 
a príležitostí takýchto konkrétnych investícií, 

-  chcú diverzifikovať svoje investície do cenných papierov s fixným príjmom 
prostredníctvom globálnej príležitosti, 

- sú ochotní akceptovať nízke až stredné trhové riziká. 

Osobitný rizikový profil 

 
 
Rizikový profil  

Špecifické trhové riziká: 

- Riziko riadenia kolaterálov 

- Riziko protistrany 

- Úverové riziko 

- Riziká derivátov 

- Riziko problémových cenných papierov 

- Riziko techník efektívnej správy portfólia 

- Riziko týkajúce sa udržateľnosti (ESG) 

- Riziko dlhopisov s vysokým výnosom 

- Riziko likvidity 

- Riziko sekuritizovaných produktov  

 

Rizikový profil 

Špecifické trhové riziká: 

-  Riziko riadenia kolaterálov 

-  Riziko protistrany 

-  Úverové riziko 

-  Riziká derivátov 

-  Riziko techník efektívnej správy portfólia 

-  Riziko týkajúce sa udržateľnosti (ESG) 

-  Riziko dlhopisov s vysokým výnosom 

-  Riziko sekuritizovaných produktov 

Súhrn rozdielov v: 

• investičných politikách 

• investičnej stratégii 

• prideľovaní aktív 

Investičné stratégie pripájaných a prijímajúcich podfondov nie sú rovnaké: 

 

1. Pripájaný podfond sa riadil procesom výberu cenných papierov „zdola nahor“, kde bol za výber zabezpečenia na základe osobitných mien špecifických pre daný 
sektor zodpovedný špecialista v sektore pre každý samostatný trhový sektor v investičnom prostredí. Prijímajúci podfond je na druhej strane navrhnutý na základe 
predpokladu, že primárnou hnacou silou výnosov je alokácia aktív „zhora nadol“. Investičný proces prijímajúceho podfondu preto kladie dôraz na alokáciu aktív 
a rotáciu sektorov na základe trhových podmienok pred výberom emisie. 

2. Proces rozpočtovania rizika pripájaného podfondu vychádzal zo spätného pohľadu založenom na výsledkoch sektorového tímu z výnosov a čerpaní. Na druhej 
strane prijímajúci podfond začleňuje do rozpočtovania rizika kombináciu spätne aj dopredu zameraných faktorov. Dôraz sa kladie na súčasné trhové ocenenia, 
sentiment a sektorové korelácie. 

 

Investičné politiky pripájaných a prijímajúcich podfondov nie sú rovnaké: 

 

Pripájaný podfond bol navrhnutý ako globálny fond typu „go-anywhere“ zameraný na volatilitu trhu. Na druhej strane, prijímajúci podfond, aj keď je stále long-
short fondom globálnej povahy, je navrhnutý ako rozšírenie nášho existujúceho produktového radu Enhanced Bond. Prijímajúci podfond má prísne limity na 
sektorovú expozíciu a ako taký investuje predovšetkým do cenných papierov investičného stupňa na trhoch so štátnymi dlhopismi, podnikmi a sekuritizovanými 
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dlhopismi. Napríklad aj v sektore spreadov, ako sú sekuritizované dlhopisy, sa očakáva, že expozícia podfondu bude hlavne v cenných papieroch vydaných 
agentúrami podporovanými vládou USA, ako sú Freddie Mac, Fannie Mae a Ginnie Mae. 

 

Prideľovanie aktív pripájaných a prijímajúcich podfondov nie je rovnaké: 

 

Zatiaľ čo pripájaný podfond bol v zásade globálny „go-anywhere“ fond s pevným výnosom , ktorý sa zameriaval na určitú úroveň volatility trhu (okolo 350 
bázických bodov), alokácia aktív prijímajúceho podfondu sa riadi filozofiou, že by v priebehu času nemal dominovať žiadny jediný investičný sektor, stratégia, 
alokácia alebo téma. Za normálnych trhových podmienok sa stratégia usiluje o udržanie rovnováhy v rôznych globálnych sektoroch s pevným príjmom. 

 

OCR na základe najnovších 
zverejnených dokumentov 
s kľúčovými informáciami pre 
investorov (KIID): 

• „Classic“ 

    

 

 

 

 

• 1,09 % 

 

Odhadované poplatky nakoľko prijímajúce triedy budú aktívne až v deň 
nadobudnutia účinnosti:  

 

 

• 1,08 %** 

 

Poplatok za výnosnosť   

 

 

N/A 

 

 

Do kategórií akcií „Classic**“ :  

Poplatok za výnosnosť 15 % (maximum) 

- Relatívny poplatok za výnosnosť s €str* + 2% ako minimálna miera 

výnosnosti  

* s „Európskou centrálnou bankou“ ako správcom referenčného indexu, 

centrálna banka vyňatá z registrácie v referenčnom registri  

 

*V čase fúzie bude podfond registrovaný v Slovensko. 

**Triedy akcií v rámci prijímajúcich podfondov, ktoré nie sú zatiaľ zaregistrované v Slovensko, budú verejne ponúknuté v Slovensko v čase fúzie. 

Proces riadenia rizika (záväzkový prístup), SRRI a cyklus ČHA sú v pripájanom a prijímajúcom podfonde rovnaké. 

7) Daňové dôsledky 

Toto zlúčenie nebude mať žiadny luxemburský daňový dopad na akcionárov pripájaného podfondu. 

V súlade s európskou smernicou č. 2011/16 luxemburské úrady oznámia daňovým orgánom v krajine bydliska akcionárov pripájaného podfondu celkovú výšku hrubých 
výnosov z výmeny akcií po tomto zlúčení. 

Odporúčame akcionárom, aby sa obrátili na miestneho daňového poradcu alebo orgán, ktorý im poskytne podrobnejšie daňové poradenstvo alebo informácie o možných 
dôsledkoch spojených s týmto zlúčením. 

8) Právo na spätné odkúpenie akcií  

Máte tieto možnosti: 

✓ Ak s týmto zlúčením súhlasíte, nemusíte prijať žiadne opatrenia. 

✓ Ak s týmto zlúčením nesúhlasíte, môžete požiadať o bezplatné odkúpenie svojich akcií až do uzávierky, ktorá je v piatok, 28. mája 2021. 
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✓ V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu klientsku službu (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

Akcionárom, ktorých akcie má v držbe zúčtovacia banka, odporúčame, aby si zistili špecifické podmienky týkajúce sa úpisov, odkupov a konverzií vykonaných 
prostredníctvom tohto typu sprostredkovateľa. 

9) Ďalšie informácie 

Náklady a výdavky tohto zlúčenia bude hradiť luxemburská správcovská spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.  

Zlúčenie overí spoločnosť PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ktorá je audítorom spoločnosti.  

Pomer zlúčenia bude k dispozícii na webovej lokalite https://www.bnpparibas-am.com/en/ hneď, ako bude známy. 

Ročná a polročná výročná správa a právne dokumenty spoločnosti, ako aj kľúčové informácie pre investorov (KIID) pripájaného aj prijímajúceho podfondu a správy 
depozitára a audítora o tejto operácii, sú k dispozícii u správcovskej spoločnosti. Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré sa týkajú prijímajúceho 
podfondov, sú dostupné aj na webovej stránke https://www.bnpparibas-am.com/en/, kde sa s nimi akcionári môžu oboznámiť. 

Pojmy alebo výrazy, ktoré nie sú definované v tomto oznámení, nájdete v prospekte. 

Luxemburg, 28. apríla 2021  
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