Oznámenie podielnikom
BNP Paribas L1
SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP
Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembursko
Registračné číslo v luxemburskom Obchodnom a firemnom registri: B 32.327

Pripájaný podfond „Diversified World Stability“
Prijímajúci podfond „Sustainable Active Allocation“
ZLÚČENIE S ÚČINNOSŤOU OD 30. NOVEMBRA 2017 (DÁTUM ZÚČTOVANIA PRÍKAZU)
Luxemburg, 23. 10. 2017
Vážení akcionári,
týmto Vám oznamujeme, že správna rada spoločnosti BNP Paribas L1 (spoločnosť), sa v súlade s článkom 32 stanov spoločnosti a kapitoly 8 luxemburského zákona o PKI
zo 17. decembra 2010 (zákon) rozhodla o zlúčení pripájaného podfondu podľa článku 1 ods. 20 bodu a) zákona:
Kód ISIN

Pripájaný podfond BNP Paribas L1
Podfond
Trieda
Diversified World Stability

LU0132151621
1)

EUR
Classic-CAP

Prijímajúci podfond BNP Paribas L1
Podfond
Trieda
Mena

Mena

Sustainable Active Allocation
premenovaný na
Sustainable Active Stability

Kód ISIN

EUR
Classic-CAP

LU0087047089

Dátum nadobudnutia účinnosti zlúčení
Zlúčenia nadobudnú účinnosť vo štvrtok 30. novembra 2017.
Prvá NAV zlúčených portfólií sa vypočíta v pondelok, 4. decembra 2017 na základe ocenenia podkladových aktív, ktoré sa stanoví vo štvrtok, 30. novembra 2017.

2)

Informácie o zlúčeniach a ich odôvodnenie


Dopyt po profilových fondoch rastie. A medzitým rastie aj záujem našich hlavných klientov o produkty udržateľného a zodpovedného investovania. Preto akcionárom
podfondu „Diversified World Stability” odporúčame využiť úspech podfondu „Sustainable Active Allocation“.



Akcionári pripájaného podfondu by mali využiť nárast výkonnosti v budúcnosti vďaka:
1) nižším transakčným poplatkom za riadenie portfólia z dôvodu väčšieho nárastu spravovaných aktív (viac ako 600 miliónov EUR do prijímajúceho podfondu za
menej ako 75 miliónov EUR do pripájaného podfondu),
2)

nižšej hodnote pomeru pravidelných poplatkov (OCR) do prijímajúceho podfondu opísaného nižšie v bode 6).

Upozornenie:
1

3)



Predchádzajúce výsledky nie sú ukazovateľom ani zárukou budúcich výsledkov.



Neexistuje žiadna záruka, že tento cieľ bude dosiahnutý.

Vplyv zlúčení na akcionárov pripájaného podfondu
Vezmite na vedomie nasledujúce vplyvy zlúčení:


Posledné príkazy na upisovanie, konverziu a spätné odkúpenie v pripájanom podfonde budú prijímané do konečného termínu v piatok 24. novembra 2017. Príkazy
prijaté po tomto termíne budú zamietnuté.



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



Pripájaný podfond zaniká bez likvidácie prevodom všetkých svojich aktív a pasív do prijímajúceho podfondu.



Pripájaný podfond zaniká k dátumu účinnosti zlúčenia.



Investičná stratégia prijímajúceho podfondu nie je zhodná s investičnou stratégiou pripájaného podfondu, ako je vysvetlené v tabuľke nižšie v bode 6).
V dôsledku toho správca aktív aktíva pripájaného podfondu, ktoré nie sú v súlade so stratégiou udržateľného a zodpovedného investovania predá pred zlúčením (v
zásade tri obchodné dni v závislosti od podmienok na trhu a v najlepšom záujme akcionárov). V podstate dôjde k predaju takmer všetkých súčasných aktív v portfóliu.
Transakčné náklady spojené s touto obnovou rovnováhy bude znášať pripájaný podfond.


4)

Ako každé zlúčenie, aj táto operácia sa môže spájať s rizikom oslabenia výkonu v pripájanom podfonde, najmä v dôsledku rozdielnych stratégií (nižšie uvedené
upozornenie v bode 6) a obnovenia rovnováhy (odsek vyššie).

Vplyv zlúčení na akcionárov prijímajúceho podfondu
Vezmite na vedomie nasledujúce skutočnosti:


30. novembra 2017 sa prijímajúci podfond premenuje na „Sustainable Active Stability“ bez zmeny svojej investičnej politiky a rozdelenia aktív.



Maximálne správcovské poplatky budú v ten istý deň zároveň znížené takto:
Kategória
Classic
Privilege


5)

Súčasná
1,50 %
0,75 %

Nová
1,20 %
0,60 %

Zlúčenie nebude mať na akcionárov prijímajúceho podfondu žiadny vplyv.

Organizácia výmeny akcií
Ako akcionár pripájaného podfondu získate v prijímajúcom podfonde počet nových akcií vypočítaný vynásobením počtu akcií, ktoré máte v držbe v pripájaných triedach,
podľa výmenného pomeru.
Výmenné pomery sa vypočítajú v piatok 1. decembra 2017 vydelením čistej hodnoty aktív (NAV) na akciu pripájaných tried príslušnou NAV na akciu prijímajúcich tried, a
to na základe ocenenia podkladových aktív, ktoré sa stanoví v stredu 29. novembra 2017.
Kritériá prijaté na ocenenie aktív a v prípade potreby pasív v deň vyčíslenia výmenného pomeru budú rovnaké ako kritériá použité na vyčíslenie čistej hodnoty aktív, ako je
opísané v kapitole „Čistá hodnota aktív“ v knihe I prospektu spoločnosti.
Registrovaní podielnici dostanú akcie na meno.
Podielnici s akciami na doručiteľa dostanú akcie na doručiteľa.
Za zlomok prijímajúcej akcie zodpovedajúci množstvu za tretím desatinným miestom nebude vyplácané žiadne finančné vyrovnanie.

6)

Základné rozdiely medzi pripájaným a prijímajúcim podfondom
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Rozdiely medzi pripájaným a prijímajúcim podfondom sú nasledovné:
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Vlastnosti
Investičný cieľ

Investičná zásada

Referenčný štandard
pre výkonnosti

„BNP Paribas L1 Diversified World Stability“
Pripájaný podfond
Zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte.
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
0%
30 %
Dlhové cenné
35 %
85 %
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.

„BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability“
Prijímajúci podfond
Zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte.
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: 25 %
Dlhopisy:
75 %
Na účel 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 0 % po maximálne 50 %).

15 % MSCI World AC + 5 % MSCI EMU + 70 % Barclays
75 % Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) + 25 % MSCI World (NR)
EuroAggregate + 10 % Eonia
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Špecifické trhové
riziká

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Úverové riziko
Riziko likvidity
Riziko protistrany
Riziká derivátov

•

Riziko Small Cap, riziko špecializovaných alebo obmedzených
sektorov

Súhrn rozdielov v:
• investičných
zásadách
• investičnej stratégii
• rozdelení aktív

Prijímajúci podfond dodržiava stratégiu trvalo udržateľných a zodpovedných investícií (SRI), ktorá sa neuplatňovala v prípade pripájaného podfondu.
Pripájaný podfond môže investovať, kým do alternatívnych investícií nebude investovaných 40 % jeho aktív, zatiaľ čo prijímajúci podfond do
takýchto aktív neinvestuje.

Profil typu investora

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:
Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:
• sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície • sa snažia o diverzifikáciu svojich investícií prostredníctvom expozície voči
voči škále tried aktív na celom svete;
škále tried aktív na celom svete;
• sú ochotní akceptovať nízke až stredné trhové riziká.
• sú ochotní akceptovať nízke až stredné trhové riziká.

Poplatky za kategóriu
„Classic“
OCR, vrátane
• Správcovský
• Iné
• Nepriamy poplatok
Poplatky za kategóriu
„Privilege“
OCR, vrátane
• Správcovský
• Iné
• Nepriamy poplatok

2,21 % (na základe minulých skúseností určený k 30.11. 2016)
maximálne 1,50 %
maximálne 0,35 %
maximálne 1,00 %

1,68 % (odhad, keďže správcovské poplatky sa pri zlúčení znižujú)
maximálne 1,50 % zníženie na 1,20 %
maximálne 0,35 %
maximálne 0,50 %

*
1,46 % (na základe minulých skúseností určený k 30.11. 2016)
maximálne 0,75 %
maximálne 0,35 %
maximálne 1,00 %

1,13 % (odhad, keďže správcovské poplatky sa pri zlúčení znižujú)
maximálne 0,75 % zníženie na 0,60 %
maximálne 0,35 %
maximálne 0,50 %

*Trieda akcií nie je v Slovensko registrovaná.
Investičný cieľ, SRRI (3), profil typu investora, proces riadenia rizika (záväzkový prístup), profil typu investora a cyklus NAV sú v pripájanom a prijímajúcom podfonde
rovnaké.
7)

Daňové dôsledky
Tieto zlúčenia na vás nebudú mať žiadny vplyv z hľadiska luxemburskej dane.
V súlade s európskou smernicou č. 2011/16 luxemburské úrady oznámia priamo daňovým úradom v štáte vášho bydliska výšku hrubých výnosov z výmeny akcií
vyplývajúcej z týchto zlúčení.
Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svojho miestneho daňového poradcu alebo orgán, ktorý vám poskytne podrobnejšie daňové poradenstvo alebo informácie
o možných dôsledkoch spojených s týmito zlúčeniami.

8)

Právo na odkúpenie akcií
Máte tieto možnosti:
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9)



Ak s týmto zlúčením súhlasíte, nemusíte prijať žiadne opatrenia.



Ak s týmto zlúčením a zmenami nesúhlasíte, môžete požiadať o bezplatné odkúpenie svojich akcií do konečného termínu, ktorým je piatok, 24. novembra 2017,



V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu klientsku službu (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com)

Iné informácie
Všetky výdavky spojené s týmto zlúčením bude hradiť správcovská spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg. Výnimkou sú transakčné náklady
spojené s touto obnovou rovnováhy (prečítajte si bod 3 vyššie), ktoré bude hradiť pripájaný podfond.
Zlúčenie overí spoločnosť PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ktorá je audítorom obidvoch spoločností.
Pomery zlúčenia budú k dispozícii na webovej stránke www.bnpparibas-am.com, hneď ako budú známe.
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. KIID prijímajúceho podfondu sú dostupné aj na webovej stránke www.bnpparibasam.com, kde sa s nimi môžete oboznámiť.
Toto oznámenie dostane pred potvrdením úpisu aj každý potenciálny investor.
Pojmy alebo výrazy, ktoré nie sú definované v tomto oznámení, nájdete v prospekte spoločnosti.

S pozdravom
Správna rada
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