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Lucemburk, 3. března 2017
Vážený akcionáři,
tímto Vás informujeme o následujících změnách, které budou začleněny do příští verze prospektu (datovaného k dubnu 2017) a budou účinné dne 18. dubna 2017 (datum
zobchodování příkazu).
ZMĚNY PLATNÉ PRO PODFONDY
„Bond Best Selection World Emerging“, „Bond World Emerging Local“
Mějte na paměti, že v rámci investičních limitů mohou investice podfondu do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu (CIBM)
dosáhnout až 25 % aktiv podfondu.
Tyto investice zahrnují specifická rizika vztahující se k investicím do pevninské Číny uvedená v Příloze 3 Knihy I prospektu:
•
•

Riziko změny zdanění v Číně
Riziko spojené s přímým přístupem k CIMB

„Bond USD“
Mějte na paměti, že referenční benchmark uvedený v investiční politice („Barclays US Aggregate“) se nyní nazývá „Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD“.
Očekávaná úroveň pákového efektu podfondu se zvýšila z 1,15 na 2,20.
Nejedná se o změnu stávající strategie a alokace aktiv, kterou správce aktiv bude splňovat, ale o technickou aktualizaci díky snížení aktiv ve fondu od konce roku 2016.

„Convertible Bond World“
Mějte na paměti, že se správce aktiv podfondu bude soustředit na strategie převoditelných dluhopisů, investování do převoditelných dluhopisů či dosahování expozice na tato
aktiva pomocí investic do cenných papírů s pevným výnosem a finančních derivátů (jako například opce, swapy a/nebo CFD).
Nejedná se o změnu stávající strategie a alokace aktiv, kterou správce aktiv bude splňovat, ale o objasnění týkající se možnosti dosažení syntetické expozice na převoditelné
dluhopisy pomocí investic do cenných papírů s pevným výnosem a finančních derivátů.
„Equity Best Selection Asia ex-Japan“, „Equity China“, „Equity High Dividend Pacific“, „Equity World Emerging“
Připomínáme, že výše uvedené podfondy mohou mít expozici na cenné papíry pevninské Číny.
Tyto typy investic budou nyní možné pouze přes „Čínské akcie třídy A“ a finanční deriváty na tento typ aktiv. Investice do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském
mezibankovním dluhopisovém trhu (CIBM) již nebudou dostupné.
Tato změna nebude mít žádný dopad na stávající alokaci aktiv podfondů a tím pádem ani na Vaši investici.
„Equity Nordic Small Cap“
Informujeme Vás, že za účelem souladu s francouzským nařízením PEA bude podfond investovat pouze do akcií vydávaných společnostmi, které mají své sídlo v severských
zemích Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko, a finanční deriváty budou použity pouze za účelem zajištění.
Tyto změny nemají žádný dopad na stávající investiční strategii, alokaci aktiv ani složení portfolia.

„Flexible Multi-Asset”
Informujeme Vás o změně v metodologii výpočtu, která se používá pro celosvětovou expozici podfondu. Aktuálně využívaná metoda absolutní VaR (s očekávanou úrovní
pákového efektu 4,00) bude nahrazena závazkovou metodou s očekávanou úrovní pákového efektu 1,00.
Mějte na paměti, že byly provedeny další administrativní změny tak, aby se aktualizovalo a rozšířilo znění Prospektu nebo aby bylo v souladu s novými zákony a nařízeními.
Pojmy a termíny nedefinované v tomto oznámení mají stejný význam jako v Prospektu Společnosti.
Pokud jsou Vaše akcie uloženy u clearingové společnosti, doporučujeme Vám informovat se o konkrétních podmínkách upisování, odkupu a převádění akcií prostřednictvím
tohoto typu zprostředkovatele.
VAŠE MOŽNOSTI
1. Pokud s těmito změnami souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci.
2. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií zdarma do 13. dubna 2017.
3. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naši zákaznickou linku (+ 352 26 46 31 21 / clientservice@bnpparibas-ip.com).
S pozdravem,
Představenstvo

